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O herbário do Museu Nacional é uma coleção biológica de extrema importância, seu 
acervo engloba cerca de 550.000 espécimes, aproximadamente 5.600 tipos 
nomenclaturais e coleções históricas, constituindo um importante patrimônio nacional 
com um dos maiores registros da flora do Brasil. A família Bromeliaceae é um dos 
mais expressivos componentes vegetais neotropicais, com 76 gêneros e 3.500 
espécies. O gênero Vriesea Lindl. pertence à subfamília Tillandsioideae e possui 237 
espécies das quais 206 são brasileiras e 196 endêmicas. No Brasil ocorre nas regiões 
Norte, Centro-oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, e tem como centro de diversidade a 
Mata Atlântica, agrupando espécies com grande diversificação morfológica. Nos 
últimos 20 anos a coleção de Bromeliaceae vem sendo intensamente estudada e 
recebendo novas e importantes inclusões devido aos inúmeros projetos de pesquisa, 
somando atualmente cerca de 6.000 exemplares. Neste sentido, os objetivos do 
presente trabalho são de: (1) inventariar e incluir novos espécimes do gênero 
Vriesea no herbário R; e (2) realizar um diagnóstico sobre as espécies depositadas 
visando à identificação de lacunas taxonômicas e geográficas na representatividade do 
gênero nesta coleção. A inclusão do material foi feita a partir da montagem de 
exsicatas e registro dos materiais. A informatização dos dados disponibilizados nas 
etiquetas foi feita através do programa Microsoft Excel 2007. Posteriormente o 
material foi fotografado e incluído na coleção.  O gênero possui 140 espécies (ca. 
60% do gênero) distribuídas em 1599 exemplares depositados no Herbário R. A 
coleção possui em seu acervo um total de 20 tipos nomenclaturais. A maior 
representatividade em espécimes é do estado do Rio de Janeiro (681), possivelmente 
devido à localização da instituição. A espécie com maior número de coletas foi V. 
carinata (111). A primeira coleta data de 1875. A década de 2010 possui o maior 
registro de coletas (549). O coletor com maior número de espécimes coletados é José 
Vidal (231). Foram incluídas 41 novas exsicatas durante o trabalho. O presente 
trabalho demonstra a necessidade da inclusão e informatização adequada para o 
material recebido e auxilia na divulgação da importância da coleção, considerada uma 
referência para o estudo da biodiversidade. 
 


