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Seção: Coleções - Herbários e Informática

fritz müller - o principe dos observadores - no Herbário do museu nacional, RJ, BR.
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O Herbário do Museu Nacional (R) foi fundado em 1831 pelos naturalistas Riedel e von Langsdorff. As gran-
des coleções botânicas brasileiras foram iniciadas por naturalistas, nos séculos passados, um deles foi o 
alemão Johann Friedrich Theodor Müller (1822 – 1897). Fritz Müller chegou aqui acompanhado de sua famí-
lia em 1852 e a convite do Dr. Hermann Blumenau foi morar na Colônia Blumenau, Santa Catarina. Deixou 
um enorme legado da flora e fauna daquela região, seus trabalhos de identificação e descrição das espécies 
eram entremeados por ilustrações à mão livre que ele fazia com riqueza de detalhes. Ele foi o mais expressi-
vo naturalista de nosso país no século XIX, apelidado por Charles Darwin de ‘o príncipe dos observadores’. 
O objetivo deste trabalho foi o de levantar os exemplares coletados por Fritz Müller depositados no Herbário 
R. Para realização do inventário foram consultados o acervo e o fichário taxonômico o que proporcionou a 
formação de uma lista de espécies digita em planilha Excel que será disponibilizada à comunidade científica 
através deste trabalho e do SpeciesLink. Paralelamente deu-se início a digitalização das exsicatas. Obteve-
se um total de 242 exemplares distribuídos entre as famílias: Asteraceae, Cyperaceae, Fabaceae, Poaceae, 
Ranunculaceae e Solanaceae. As coletas encontradas são provenientes de Santa Catarina, sendo Itajaí 
(74), Curitibanos (68) e Blumenau (9) os municípios que apresentaram o maior número de exemplares. As 
coletas datam do período de 1874 até 1894.
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