
 

Museu Histórico Nacional 

Reabertura parcial 2021 

Perguntas mais frequentes 

 

Quando o Museu Histórico Nacional reabre? 

Fechado ao público desde março de 2020, devido à pandemia ainda em curso, o Museu 

Histórico Nacional (MHN) reabre parcialmente aos visitantes a partir do dia 2 de setembro de 

2021. 

Qual o valor do ingresso? 

A entrada será gratuita e não é necessário retirar ingresso antecipadamente 

Quais os horários de funcionamento? E qual o endereço do MHN? 

O museu, nesta primeira fase de reabertura, passa a funcionar quintas, sextas e sábados, das 

10h às 16h. O MHN localiza-se à Praça Marechal Âncora S/N -  Centro - Rio de Janeiro, RJ.  

Porque o MHN não abrirá aos domingos? 

Devido a pandemia, o centro da cidade está menos movimentado, principalmente aos 

domingos. Por questão de segurança, tanto para o público quanto funcionários, o museu não 

abrirá neste dia da semana. 

Como chegar ao museu? 

Há várias possibilidades para se chegar ao MHN. Via transporte público, há ônibus que 

circulam pela Av. Antônio Carlos, ou que passam pela praça XV de Novembro, ou que 

transitam pela Rua Santa Luzia. Há também o VLT sentido aeroporto Santos Dumont (descer 

na estação anterior - Antônio Carlos). Há ainda o metrô, descendo na estação Cinelândia ou 

Carioca e realizando o restante do percurso a pé até o MHN. Todos os percursos levam entre 

10 a 15 minutos.  

Há estacionamento para o público? 

Sim, há estacionamento disponível, respeitando o número de vagas existente. 



Quais serão os protocolos exigidos na reabertura do MHN? 

Medição de temperatura, uso de máscara em todo o circuito expositivo, distanciamento entre 

pessoas que não estejam no mesmo grupo, limitação no número de visitantes nos espaços, 

utilização de luvas para a manipulação de maquetes táteis, uso de álcool em gel, além da 

comprovante de vacinação contra covid-19, conforme decreto municipal, serão obrigatórios. 

Quais espaços estarão abertos ao público? 

A exposição temporária “A botica mais tradicional do Brasil”, as exposições de longa 

duração “Do móvel ao automóvel” e Hall dos Arcazes; o Pátio de Minerva; Pátio dos 

Canhões, Pátio Gustavo Barroso e ainda o jardim do MHN.  

Quais espaços seguem fechados? 

O primeiro piso, onde estão as galerias que contam a história do Brasil do período pré-

cabralino até a atualidade, não estará acessível ao público e ainda não há data para reabertura.  

E quanto ao atendimento presencial de pesquisadores?  

Nesta primeira fase não haverá atendimento presencial a pesquisadores. 

Haverá eventos presenciais? 

Ainda não. O MHN segue realizando eventos no formato virtual em suas redes sociais 

@museuhistoriconacional. Acesse nossa página web saber mais: https://mhn.museus.gov.br/.  

Caso precise de mais informações, como posso obter?   

Para mais informações, escreva para faleconosco.mhn@museus.gov.br ou faça contato com a 

recepção do museu pelo telefone (21) 3299.0324 (quarta a sábado, das 10h às 16h).  
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