Museu Histórico Nacional
Perguntas mais frequentes*

Quais os horários de funcionamento e o endereço do MHN?
O Museu Histórico Nacional funciona de quarta a sexta, das 10h às 17h; sábado e domingo,
das 13h às 17h. O endereço é praça Marechal Âncora S/N - Centro - Rio de Janeiro, RJ.
Qual o valor do ingresso?
A entrada do MHN está gratuita em 2022, tendo em vista as celebrações do seu centenário.
Não é necessário retirar ingresso antecipadamente.
Há estacionamento para o público?
Sim, o MHN possui estacionamento gratuito, respeitando o número de vagas existente.
Devido a obras da prefeitura do Rio no entorno do museu, o acesso de veículos,
especialmente ônibus, pode estar indisponível até o fim do mês de abril de 2022.
Como chegar ao MHN de transporte público?
Há ônibus que circulam pela avenida Antônio Carlos, rua Santa Luzia e praça XV de
Novembro. O VLT, sentido aeroporto Santos Dumont ou praça XV, também dá acesso ao
museu. Há ainda o metrô, descendo nas estações Cinelândia ou Carioca e realizando o
restante do percurso a pé (tempo aproximado: 10 minutos).
Quais são os protocolos de segurança para entrar no museu?
De acordo com o decreto municipal nº 50308, de 7 de março, não é mais obrigatório o uso de
máscara de proteção em ambientes abertos e fechados na cidade, como medida de prevenção
à covid-19. Contudo, segue em vigor a apresentação de comprovante de vacinação, até o
município do Rio de Janeiro atingir o índice de 70% da população, maior de dezoito anos,
vacinada com a dose de reforço. Crianças até 13 anos não precisam apresentar o
comprovante.
O que está liberado para o público?
Com a flexibilização da normas relacionadas à pandemia, está liberado o uso de audioguia,
carrinho de bebê, cadeira de rodas e guarda-volumes, assim como bebedouros, com a
orientação de uso de garrafa individual.
As atividades presenciais também estão liberadas, respeitando alguns limites de circulação,
assim como solicitações para a realização de eventos. As visitas à Reserva Técnica seguem
suspensas.

Quais as exposições em cartaz?
O MHN está com todo seu circuito de longa duração aberto ao público. No térreo, é possível
visitar o pátio dos Canhões e a exposição “Do móvel ao automóvel”, além de exposições
temporárias. No primeiro andar, o visitante tem acesso à exposição de longa duração sobre a
história do Brasil. Para a agenda atualizada, acesse https://mhn.museus.gov.br/.
Como funciona o agendamento de visitas mediadas?
Grupos escolares e de visitantes, interessados em visitas mediadas, devem agendar a visita
através do e-mail mhn.agendamento@museus.gov.br.
E quanto ao atendimento aos pesquisadores?
As solicitações de pesquisa devem ser feitas via e-mail aos setores do MHN. A lista de
contatos está disponível em http://mhn.museus.gov.br/index.php/o-museu/.
Caso precise de mais informações, como devo proceder?
Escreva para faleconosco.mhn@museus.gov.br ou faça contato com a recepção do museu
pelo telefone (21) 3299.0324 (horário de funcionamento do museu).
*Atualizado em abril de 2022.

