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O Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu de história natural e antro-
pológica da América Latina, criado por D. João VI, em 1818. Situa-se no mesmo local que serviu de moradia 
à família real e hoje atua na interface memória e produção científica, integrado a estrutura acadêmica da 
UFRJ. O Herbário do Museu Nacional (R) foi fundado em 1831 por Riedel com apoio de Langsdorff, sen-
do o primeiro do país. O seu acervo é composto por uma grande riqueza de exemplares depositados por 
célebres naturalistas, dentre eles, destacamos: Álvaro Astolpho da Silveira, que pesquisava a natureza e 
descrevia em livros de foco multidisciplinar; Auguste François Marie Glaziou em 1858 coordenou a Diretoria 
de Parques e Jardins da Casa Imperial; George Gardner coletou no Brasil cerca de 60.000 espécies; Georg 
Heinrich von Langsdorff, famoso por sua heroica expedição pelo interior do Brasil; Johann Friedrich Theodor 
Müller, “o príncipe dos observadores”, aprendiz de boticário desde seus treze anos até o fim do colegial e 
Ludwig Riedel foi diretor do Jardim do Passeio Público, da seção de Botânica do Museu Nacional e chefe 
das Matas e Jardins, no tempo do Império. Ao longo de anos de trabalho diário manuseando a coleção do 
Herbário R, constatamos a existência de grande número de exemplares depositados desde a sua origem. 
Esses exemplares estão sendo montados, informatizados, digitalizados e disponibilizados no site species-
Link. Ressaltamos que essas amostras são testemunhos da História do Brasil e da biografia dos muitos 
pioneiros da Botânica em nosso país. Nossa coleção está estimada em 550.000 exemplares, e portanto, até 
o momento, levantamos cerca de 6.000 coletas onde congregamos os seis naturalistas.
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