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Seção: Coleções - Herbários e Informática

PHILIPP VON LUETZELBURG – TIPOS NOMENCLATURAIS DO HERBÁRIO DO MUSEU 
NACIONAL (R)
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O Herbário do Museu Nacional foi fundado em 1831 por Riedel com apoio Langsdorff. Possui um acervo de 
cerca de 550.000 espécimes, 5600 tipos nomenclaturais, coleções históricas além de coleções de angios-
permas, gimnospermas e “pteridófitas”, havendo ainda briófitas, algas, liquens e fungos. A presente pesqui-
sa objetiva o estudo dos “tipos” e o inicio da divulgação das coletas do naturalista Philipp von Luetzelburg, 
depositadas no Herbário do Museu Nacional (R) e a disponibilização destas informações através do site spe-
ciesLink. Este alemão, barão Luetzelburg permaneceu no Brasil durante 25 anos (1910-1922 e 1924-1937). 
Durante este período, como botânico, dedicou parte do seu tempo às expedições, principalmente à região 
nordeste brasileira, a serviço da Inspetoria (Federal) de Obras contra as Secas (IFOCS) Ficou por breve 
período no Museu Nacional, sendo nomeado jardineiro-chefe desta instituição, não chegando a tomar posse 
do cargo. Descreveu vários táxons e recebeu inúmeras homenagens. Para o desenvolvimento do trabalho 
foram digitados e compilados em planilhas os dados contidos nas etiquetas das exsicatas As planilhas em 
Excel foram previamente definidas e conferidas segundo o site de referência W3 Tropicos e The International 
Plant Names Index. Os espécimes “tipos” foram digitalizados no herbscan e divulgados através do Global 
Plants Initiative (GPI). Foram informatizados e digitalizados, até momento, 48 exemplares pertencentes a 
30 táxons, distribuídos nas seguintes famílias: Amaranthaceae, Arecaceae, Bromeliaceae, Eriocaulaceae, 
Gramineae, Leguminosae, Malpighiaceae, Piperaceae e Podostemaceae.
 
Palavras-chave: Acervo, digitalização, expedições 
 
Créditos de Financiamento: The Andrew W. Mellon Foundation e Global Plants Initiative 
 
(1) Museu Nacional, Departamento de Botânica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa 
Vista, s.n., Bairro Imperial de São Cristovão, CEP 20940-040, Rio de Janeiro - RJ, Brasil. (veramartins@
mn.ufrj.br)


