
Arquivo aberto

• O MAST, em parceira com a Fundação Casa
de Rui Barbosa, estarão promovendo o II
Encontro de Arquivos Científicos, a ser
realizado de 22 a 23 de setembro, no auditório 
da Casa de Rui Barbosa. O prazo para a
inscrição de trabalhos para a Sessão de
Comunicações Livres será até 15 de julho.
Mais informações na página do MAST
(www.mast.br).

• Dando prosseguimento ao projeto “Arquivos
Científicos: análise da produção e da
preservação dos registros de C&T no Rio de
Janeiro“, foi concluída a pesquisa no Instituto
de Engenharia Nuclear – IEN  e iniciada a
pesquisa no Instituto Nacional de Tecnologia – 
INT.

• O Arquivo de História da Ciência está
recebendo recursos da Fundação Vitae para a  
aquisição de arquivos deslizantes para a
guarda de seu acervo, o que permitirá
acondicioná-los de forma mais segura, tanto
para o acesso físico como para o controle
climático.

• Foram realizadas em parceria com a
Coordenação de Museologia as seguintes
palestras no âmbito do Programa
MAST-Colloquia: “Ética na preservação” com
Maria Luísa Soares de Oliveira e Ana Lúcia
Sianes de Castro; “Conservação preventiva:
ambientes próprios para coleções” com Saulo
Güts e Claudia Carvalho; “Formação de
profissionais em  conservação no Brasil” com
Solange Zuñiga; e “Conservação e
Restauração de documentos em suporte
Papel” com Lygia Guimarães e Ingrid Beck.

• Foi realizada com sucesso a terceira edição
do Curso de Segurança de Acervos Culturais,
no período de 9 a 13 de maio. Este curso
abordou a segurança de forma ampla,
abrangendo a proteção do acervo, do prédio e
das pessoas, direcionado a profissionais que
estejam envolvidos diretamente com a
preservação de acervos culturais. As
disciplinas oferecidas foram: “Controle de
acervos”; “Segurança física do prédio”;
“Preservação de acervos”; “Proteção contra
incêndio”; “Legislação patrimonial”;
“Segurança da informação em meios
eletrônicos”; “Combate ao tráfico ilícito de
bens culturais”; "Biossegurança em
bibliotecas, arquivos e museus” e “Segurança
e saúde do trabalhador”.

Arquivos em organização

• Foi concluído o Catálogo de Medalhas e o
Repertório de Fotografias do Arquivo Olympio
da Fonseca, com lançamento previsto para o
segundo semestre.

• Está prevista para o final do primeiro semestre 
a conclusão da revisão do inventário do
Arquivo Hervásio de Carvalho, o lançamento
será no segundo semestre.

• Foi concluída a descrição dos dossiês do
Arquivo Mario Giambiagi e será iniciada a
revisão para a elaboração do inventário. 

Laboratório de  Conservação e
Restauração de Papel – LAPEL

• No âmbito do Projeto de Cooperação com o
Centro de Documentação e Histórico da
Aeronáutica, o LAPEL vem coordenando os
trabalhos de conservação e acondicionamento 
dos cinco volumes do acervo Santos Dumont.
Realizou, ainda, a montagem de documentos
originais para a mostra temporária do acervo

“Santos Dumont: recortes históricos”,
elaborando passe-partout e um sistema de
proteção para os documentos, utilizando o
mobiliário de vitrines produzidas pelo MAST,
que favorecem a pouca exposição dos
documentos à luz e ao manuseio dos originais
na colocação em vitrine, com o uso de
montagem do tipo sanduiche lacrado. 

• O LAPEL vem desenvolvendo o projeto de
pesquisa sobre a degradação e propostas de
tratamentos de tintas ferrogálicas que, neste
semestre, realizou a primeira avaliação das
amostras colocadas para envelhecimento
natural. Foram estabelecidos três locais
diferentes para colocação das amostras: uma
nas condições de guarda do acervo, outra em
condições regulares e outra em condições
extremas. O trabalho apontou que todas as
amostras, independente dos locais, sofreram
alguma alteração em apenas três meses.
Ainda é preciso avaliar os diferentes
resultados alcançados por cada tratamento, no 
sentido de minimizar a oxidação da tinta. 

• No âmbito da parceria entre o MAST e o
Museu Nacional, para conservação do arquivo 
do Setor de Antropologia Física, estão sendo
tratados os documentos textuais. Este Acordo
de Cooperação Técnica está em fase de
renovação, a fim de dar prosseguimento ao
trabalho no acervo. 

• O LAPEL está em fase de conclusão do
projeto de modernização de suas instalações,
financiado pela VITAE. Atualmente, o LAPEL
está alimentando a Base de Dados de
Diagnóstico, construída no âmbito do projeto,
que permitirá uma agilização e otimização das
informações sobre o estado de conservação
dos documentos dos acervos arquivísticos e
bibliográficos do MAST.

• A equipe do LAPEL e da Biblioteca iniciaram
um estudo para a elaboração de uma Política
de Preservação para o acervo bibliográfico,
voltada para as Coleções Especiais.
Pretende-se, com este trabalho, estabelecer
os critérios de enquadramento de obras do
acervo como coleções especiais e normatizar
os procedimentos de acesso e preservação
destas coleções, de maneira a alcançar
melhores condições de conservação e
propiciar um gerenciamento adequado deste
acervo. 

Biblioteca

Dentre as publicações adquiridas pela biblioteca, 
destacam-se a assinatura do periódico
Restaurator. Dos outros títulos já existentes,
foram incorporados: o n.58, 2004, da revista
Archivaria, e o v.19, n.3, 2004, da revista
Conservation.

Pesquisa em foco

A mostra “Henrique Morize e a Física
Experimental no Brasil”, inaugurada em 16 de
maio, permanecerá exposta até final de junho no
saguão de entrada do MAST. Esta Amostra foi
idealizada com o objetivo de comemorar os 20
anos do MAST, a Semana de Museus e o Ano
Mundial da Física - 2005. A pesquisa e a seleção 
de acervo foram de responsabilidade da equipe
da Coordenação de Museologia do MAST que
utilizou, ainda, peças do acervo museológico e
documentos do Arquivo de História da Ciência.

Foto do Acervo Santos Dumont. 
S.d., s.l.

Editorial

Esta edição do ARQVIVO destaca a 
parceria entre o MAST e o Centro de
Documentação e Histórico da
Aeronáutica – CENDOC, para a
conservação do Acervo Santos Dumont, 
que vem trazendo bons frutos em
termos de divulgação científica, com a
inauguração da Mostra de Documentos
deste acervo. Vale destaque, também, a 
chamada para inscrição de trabalhos
para o II Encontro de Arquivos
Científicos que será realizado no 2º
semestre numa parceria entre o MAST
e a Fundação Casa de Rui Barbosa. E,
ainda, a série de palestras
“MAST-Colloquia”, evento realizado em
parceria com a Coordenação de
Museologia que, este ano, tem como
tema a conservação de acervos e tem
trazido ao MAST especialistas de
diversas áreas para depoimento e
narrativa de experiência nesta área.
Vale a pena participar!

Entre em contato conosco:

Arquivo de História da Ciência

Tel: 0-xx-21-2580-7010 R: 214

Fax: 0-xx-21-3295-0918  

e-mail: arquivo@mast.br. 

Em destaque
Foi inaugurada no Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica –  INCAER,
em 18 de abril, a “Mostra Santos-Dumont: recortes históricos”
concomitantemente à cerimônia de agradecimento à família pela doação
do acervo  de Santos Dumont CENDOC. Na ocasião, foi apresentada
uma seleção de documentos pertencentes ao acervo e alguns banners
sobre este acervo e o trabalho de conservação e acondicionamento
realizado sob a orientação da equipe do MAST, no âmbito da parceria
entre o CENDOC e o MAST.

Ano: 3, Número Especial, jul./dez. 2005

Horário de atendimento:
de 2ª a 6ª - de 9h às 12h e

de 13h às 17h

Obtenha mais informações na página:

www.mast.br


