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A experiência do Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro na abertura e 

publicação de dados de pesquisa



O Instituto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro

• Criado em 1808 (211 anos de existência)

• Autarquia do Ministério do Meio 
Ambiente (2001)

• “Promover, realizar e difundir pesquisas 
científicas, com ênfase na flora, visando 
à conservação e à valoração da 
biodiversidade, bem como realizar 
atividades que promovam a integração 
da ciência, educação, cultura e natureza”

• Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica/UNESCO



•Rede Laboratorial
•Botânica Estrutural
• Sementes
•Micologia
•Cultivo de Algas 
•Biologia Molecular

Diretoria de Pesquisa



Escola Nacional de Botânica Tropical

• Criada em 2001

• Programa de Pós-graduação strictu sensu 
reconhecido pelo MEC/CAPES

• Programa de Pós-graduação lato sensu

• 21 Docentes

• 2003 – 2011
• 79 dissertações de mestrado
• 25 teses de doutorado

• Áreas de concentração
• Diversidade Vegetal
• Ecologia de Ecossistemas Neotropicais

• Mestrado Profissional (aprovado pela CAPES 
em 2011)

• Doutorado Profissional (aprovado pela CAPES 
em 2019)

http://www.jbrj.gov.br/enbt/

http://www.jbrj.gov.br/enbt/


Artigos 2006 2007 2008 2009 2010

Recebidos 61 93 97 158 192

Publicados 37 55 60 62 77

Recusados 12 41 37 34 49

Espécies novas 4 5 11 9 56

Português 31 45 51 53 52

Inglês 5 8 8 9 21

Espanhol 1 2 1 --- 7

tempo (meses) 20 12 10 9 6

Rodriguésia
Criada em 1935, a Revista publica, trimestralmente, 
artigos científicos originais, de revisão, de opinião e notas 
científicas em diversas áreas da Biologia Vegetal 
(taxonomia, sistemática e evolução, fisiologia, fitoquímica, 
ultraestrutura, citologia, anatomia, palinologia, 
desenvolvimento, genética, biologia reprodutiva, ecologia, 
etnobotânica e filogeografia), bem como em História da 
Botânica e atividades ligadas a Jardins Botânicos.
http://rodriguesia.jbrj.gov.br/

http://rodriguesia.jbrj.gov.br/


Coleções Científicas

• +741.000 amostras no Herbário

• +7.000 amostras na Carpoteca

• +8.200 amostras na Xiloteca

• +30.000 amostras no Laminário

• +5.000 amostras no Banco de 
DNA

• +12.500 indivíduos nas coleções 
vivas





JABOT – Coleção JBRJ

+830.000 registros



• Criado em 2008

• Objetivos Gerais
• Coordenar a Lista de Espécies da Flora do Brasil

• Coordenar a Lista Oficial de Espécies da Flora 
Ameaçadas de Extinção

• Elaborar Programa de Pesquisas e Conservação em 
Ecossistemas de Montanhas do Brasil

• Contribuir para o alcance das metas nacionais da 
GSPC/CDB



Núcleo de Computação Científica e 
Geoprocessamento

• Criado em Abril de 2010

• Atribuições:
• Realizar a administração de dados científicos da Diretoria de 

Pesquisas do JBRJ – DIPEQ;
• Coordenar o desenvolvimento de uma estrutura de suporte à 

modelagem computacional aplicada à biodiversidade;
• Desenvolver e implementar as atividades relacionadas com a 

mineração de dados;
• Desenvolver e implementar a prestação de serviços de 

geoprocessamento como apoio à pesquisa científica;
• Propor ao Diretor de Pesquisas programas de capacitação

permanente nas áreas de bancos de dados para a biodiversidade, 
geoprocessamento, modelagem computacional, análise, 
visualização, mineração e qualidade de dados, além de 
supervisionar a execução de tais programas;

• Propor ao Diretor da DIPEQ a realização de acordos e parcerias com 
outras instituições, objetivando o desenvolvimento de projetos 
relacionados com as atividades do núcleo e o atendimento das 
demandas da DIPEQ nesta área.





Compartilhamento de Dados
• O compartilhamento de dados de coleções científicas já é 

prática desde ~2005;

• O JBRJ foi a primeira instituição brasileira a compartilhar 
seus dados com a “Infraestrutura Global de Informações 
sobre Biodiversidade” – GBIF (2011);

• Em 2014 o JBRJ assinou uma Acordo de Cooperação Técnica 
com o MCTI para o desenvolvimento do Projeto 
“Contribuições do Jardim Botânico do Rio de Janeiro à 
implementação do SiBBr – Sistema de Informação sobre a 
Biodiversidade Brasileira”;

• Este projeto, coordenado pela Dra Rafaela Forzza, possuia
quatro componentes:
• Repatriamento
• Flora do Brasil
• Herbário Virtual
• Integração de Dados



Objetivo

“Tornar o JBRJ uma instituição-modelo no 
tratamento, qualificação e compartilhamento 

de dados sobre biodiversidade, provendo 
dados qualificados sobre espécies, 

ocorrências, observações de campo e 
produção intelectual sobre a biodiversidade de 

plantas brasileira à sistemas voltados para 
integração, tratamento e análise de dados 

sobre biodiversidade, como o SiBBr, GBIF, Flora 
do Mundo Online, IUCN,etc.”



Caracterizando dados e informações da DIPEQ









http://dados.jbrj.gov.br

Portal de Dados





http://dspace.jbrj.gov.br/jspui/


+25.000 Registros

http://imagens.jbrj.gov.br/


http://geonode.jbrj.gov.br/


Integrated Publish Toolkit - IPT



46.753 espécies
(em 09/10/2019)



3.567.468 registros com imagens em alta resolução
(em 09/10/2019)



Total: +1.680.000 registros de 48 herbários brasileiros



“Data Harvesting”





Metas de AICHI



Total de registros publicados: 3.895.944
(em 16/09/2019)



http://dadoswiki.jbrj.gov.br/
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Motor de Busca
“search engine”



Taxonômico

Espacial

Temporal

Temático



Caesalpinia echinata Caesalpinia obliqua Ibirapitangabrazilwood pau-brasil

Paubrasilia echinata







http://dalc.in/busca/


Iniciativas com código livre e aberto



Portal Brasileiro de Dados Abertos

http://dados.gov.br

http://dados.gov.br/


Eduardo Dalcin
Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Diretoria de Pesquisas
edalcin@jbrj.gov.br

“Organizar a informação sobre a biodiversidade brasileira e 
torná-la universalmente acessível e útil.”
----
"To organize Brazil's biodiversity information and make it 
universally accessible and useful.“

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pt_BR

