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Entre 1816 e 1822, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire viajou a sete províncias do Centro-Sul do 
Brasil e coletou mais de 7000 espécimes botânicos, registrados e descritos em cadernos de coleta manus-
critos, além de publicações sobre os relatos das viagens feitas no país. O presente estudo tem o objetivo 
de identificar elementos da flora carioca coletada por Saint-Hilaire no início do século XIX, em comparação 
com a paisagem vegetal encontrada hoje, extremamente modificada e com muitas espécies potencialmente 
perdidas. O documento analisado neste trabalho é um dos manuscritos condizente à sua primeira estada 
no Rio de Janeiro, e consiste numa lista de 756 coletas de plantas descritas e localizadas tanto no atual 
município como ao longo de seu trajeto até Ubá, no sul de Minas Gerais. Esse manuscrito, bem como ou-
tros documentos e obras do naturalista, encontram-se digitalizados e disponibilizados no Herbário Virtual A. 
de Saint-Hilaire (projeto do Centro de Referência em Informação Ambiental e Museu Nacional de História 
Natural de Paris). Os espécimes listados e descritos no manuscrito foram analisados conforme número e 
local de coleta e identificação do naturalista, além de cronologicamente situados a partir do cruzamento de 
informações com o relato publicado “Viagem às províncias de Rio de Janeiro e Minas Gerais”. As plantas 
foram inicialmente identificadas e agrupadas por família, e o seu aprofundamento para espécies está sen-
do realizado com base na consulta tanto do Herbário Virtual como da Lista de Espécies da Flora Brasileira 
(JBRJ). Foi observada uma riqueza de 59 famílias botânicas coletadas pelo naturalista, das quais as mais 
abundantes são as famílias Asteraceae, Poaceae, Rubiaceae e Euphorbiaceae. Esses dados devem ser 
avaliados em contraposição com os principais levantamentos florísticos para as atuais unidades de conser-
vação no município do Rio de Janeiro.
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