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Seção: Coleções - Herbários e Informática

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DOS táxons das Restingas dos bairros Leme, Copacabana 
e Arpoador - Herbário R, RJ, Brasil. 
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O Museu Nacional é o maior em História Natural e Antropologia da América Latina, criado por D. João VI, 
em 1818, denominado Museu Real. O Herbário do Museu Nacional (R), o primeiro do país, foi fundado em 
1831 pelos naturalistas Riedel e von Langsdorff; possui farto material botânico nacional e do exterior, neste 
caso em particular, revela significativa contribuição aos ambientes naturais do Estado do Rio de Janeiro à 
pesquisa científica. Naturalistas estrangeiros e brasileiros, especialmente dos séculos passados, deixaram 
importantes contribuições para o conhecimento da vegetação litorânea, além de outros aspectos geográfi-
cos da costa, principalmente porque muitas das áreas outrora descritas encontram-se completamente des-
caracterizadas. Os bairros do Leme, Copacabana e Arpoador localizam-se na zona sul do Município do Rio 
de Janeiro, estes possuíam restingas em sua composição geográfica até final do século XIX e início do XX. 
A partir de 1950 o panorama dos bairros foi definitivamente transformado com a intensificação do progresso 
urbano, ocasionando a perda das áreas de restinga. O objetivo do trabalho foi realizar o levantamento preli-
minar dos táxons depositados no acervo, ocorrentes nas áreas das restingas extintas dos bairros supracita-
dos. Devido ao grande volume de exemplares foi realizada busca prévia em sites que indicam ocorrência em 
restinga para posteriores levantamentos na coleção e no fichário taxonômico. Os dados das exsicatas foram 
lançados em banco de dados e seguiram as etapas de: montagem, higienização, tombamento, seleção para 
digitalização, reinclusão e disponibilização de informações. Resultaram para as três áreas de estudo o total 
de 199 exsicatas, distribuídas entre 90 gêneros e 119 táxons. A família mais representativa foi Asteraceae 
R.Br. com 24 espécies, seguidas de Leguminosae Juss. (23), Euphorbiaceae Juss. (19) e Annonaceae Juss. 
(1), Plumbaginaceae Juss. (1) e Sapotaceae Juss. (1) entre as menos. Em termos de ocorrência obteve-se 
percentual esperado para Copacabana 80% das coletas no período que compreende os anos de 1836 a 
1978.
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