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Arquivo aberto

Dando continuidade ao planejamento de 
digitalização dos arquivos sob sua guarda, o 
Arquivo de História da Ciência (AHC) realizou, no 
primeiro semestre, a codificação e captação digital 
das imagens do arquivo de Ivone de Almeida dos 
Anjos, química com atuação no Centro Brasileiro 
de Pesquisas Físicas (CBPF), no Instituto de 
Engenharia Nuclear (IEN) e na Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).  Também foi 
realizada no período a codificação do arquivo de 
Amoroso Costa, livre docente de astronomia e 
geodésia da Escola Politécnica e um dos 
fundadores da Sociedade Brasileira de Ciências, 
precursora da Academia Brasileira de Ciências 
(ABC). A codificação dos documentos é a última 
etapa de preparação da documentação para a 
captação digital de suas imagens. Também teve 
início a captação das imagens do arquivo do 
Conselho de Fiscalização das Expedições 
Artísticas e Científicas no Brasil (CFE), arquivo 
contemplado pelo Programa “memória do mundo” 
pela UNESCO. A digitalização dos arquivos sob 
guarda do MAST tem a função de preservar a 
documentação física, como também disponibilizar 
o seu acesso remoto, permit indo que 
pesquisadores do mundo inteiro consultem essa 
documentação por via eletrônica. Na medida em 
que o processo de digitalização desses arquivos 
for concluído, os mesmos serão disponibilizados 
na Base da Dados Zenith, do Arquivo de História 
da Ciência do MAST, onde já se encontram 
disponíveis para consulta, dentre outros, os 
arquivos de Luiz Cruls, diretor do Observatório 
Nacional e chefe da Comissão Exploradora do 
Planalto Central, do físico e matemático Leopoldo 
Nachbin e do CNPq. Para consultar a Zenith basta 
acessar a página do MAST na internet 
(www.mast.br), clicando no ícone do Arquivo de 
História da Ciência, à esquerda da página.  

A Coordenação de Documentação e Arquivo do 
MAST (CDA) promoveu, entre 30 de maio e 03 de 
junho último, a XIV Edição do Curso de Segurança 
de Acervos Culturais, que contou com a 
participação de profissionais de instituições de 
guarda de acervos e estudantes interessados na 
área de várias instituições e diferentes estados. 
Realizado anualmente pela CDA no primeiro 
semestre, o curso trata de um amplo leque de 
temáticas afetas à área de segurança de acervos, 
tais como legislação e gestão do campo dos 
museus e patrimônio, biossegurança em 
bibliotecas, arquivos e museus, e segurança física 
predial. Mais informações sobre o Curso de 
Segurança de Acervos Culturais devem ser 
buscadas junto à Coordenação, através do 
telefone 3514-5270.

A experiência da equipe do Arquivo de História da 
Ciência - AHC com a mudança de seu acervo para 
o novo espaço de guarda do MAST foi objeto de 
comunicação proferida por Maria Celina Soares 
de Mello e Silva, arquivista do AHC, no âmbito do 
Seminário de Mudança de Acervos Arquivístico e 
Bibliográfico, promovido pela Casa de Osvaldo 
Cruz, em 13 de maio. No evento, várias 
instituições dividiram suas experiências em 
situações similares, não só de arquivos históricos, 
como também de arquivos correntes. A mudança 
de todo o acervo do MAST para as novas 
instalações deverá estar concluída até o fim de 
2016. No período de mudança, as consultas 
poderão ser realizadas respeitando-se o 
calendário de mudança dos fundos.  

Arquivos em organização

Foi concluída a identificação de todos os documentos 
e proposta uma organização de dossiês segundo 
quadro de arranjo formulado pela equipe do Arquivo 
de História da Ciência para o arquivo da matemática 
Maria Laura Leite Lopes. O AHC pretende concluir a 
organização do arquivo de Maria Laura, 
disponibilizando-o para a consulta até o fim deste 
ano.

O arquivo do Observatório Nacional – maior acervo 
em tamanho em organização pelo AHC – já teve 
identificada a documentação administrativa daquela 
instituição guardada em mais de 350 caixas. Apesar 
de ainda em organização, o arquivo ON está aberto a 
consultas, mediante agendamento, justificativa e 
detalhamento sobre a informação ou documentação 
procurada à equipe do AHC (já que tais documentos 
ainda não estão organizados). Os agendamentos 
poderão ser realizados por telefone (21) 3514-5270 
ou pelo email arquivo@mast.br.

Laboratório de Conservação e 
Restauração de Papel — LAPEL

Dentro do processo de transferência dos arquivos do 
MAST para o novo espaço de guarda, o LAPEL 
iniciou a mudança do acervo iconográfico e 
cartográfico do AHC. Esse processo requer a 
conferência e troca de acondicionamento de 
fotografias, negativos flexíveis e chapas de vidro, 
preparando essa documentação para os novos locais 
de depósito especialmente planejados para seus 
suportes. Esse delicado processo de transferência 
continuará ao longo do segundo semestre deste ano.

Biblioteca Henrique Morize

Foi realizada a higienização de 65.000 obras do 
acervo da Academia Brasileira de Ciências-ABC, que 
haviam sido doadas à Biblioteca Henrique Morize, do 
MAST. Tal  serv iço,  impor tante passo à 
disponibilização desse acervo para consulta, foi 
executado pela Cooperativa de Trabalho de 
Conservação e Restauro, através de uma equipe 
formada por jovens excepcionais da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

A Biblioteca Henrique Morize adquiriu o Sistema 
Pergamum para gerenciamento do acervo sob sua 
guarda. Foi realizada a migração dos registros 
existentes do acervo da biblioteca no sistema 
utilizado anteriormente para este novo estão sendo 
feitas as últimas correções de informações. A 
utilização do novo sistema propiciará uma maior 
divulgação do acervo existente e informações sobre o 
mesmo via internet.

A Biblioteca adquiriu para seu acervo o livro 
Conhecimento para uma vida descente: “um discurso 
sobre as ciências” revisitado, organizado por 
Boaventura de Souza Santos.

Pesquisa em foco
Familiares de John Stanford, que, segundo os 
mesmos, foi um dos engenheiros responsáveis pela 
montagem dos equipamentos do Observatório 
Nacional - ON para observação, em Sobral (CE), do 
eclipse solar ocorrido em 1919, estiveram 
consultando o arquivo do ON, em busca de mais 
informações sobre o evento.
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Entre em contato conosco:

Arquivo de História da Ciência – AHC

Tel: 0-XX-21-3514-5276

E-mail: arquivo@mast.br

Horário de atendimento:
De 2ª a 6ª – de 9h às 12h e
                    de 13h às 17h

Obtenha mais informações sobre o
Arquivo de História da Ciência na 
página: www.mast.br.

Editorial

Em destaque Arquivo de História da Ciência completa a mudança da :  
documentação textual para o depósito do Prédio Anexo

A equipe do Arquivo de História da Ciência finalizou, no primeiro semestre deste ano, a mudança 
de toda documentação textual de seus acervos, antes guardados no antigo depósito, para os 
novos espaços de guarda, localizados no Prédio Anexo do MAST. Os arquivos transferidos 
foram vistoriados e reacondicionados na área de quarentena, tendo sido aquela documentação 
em piores condições encaminhadas ao Laboratório de Conservação e Restauração de Papel – 
LAPEL para tratamento. Finalizada a transferência da documentação textual – maior parte do 
acervo - a CDA promove a seguir a transferência da documentação em grandes formatos, 
acondicionados nas mapotecas do antigo depósito. Durante esta fase de mudança, as 
consultas ao Arquivo de História da Ciência do MAST devem ser previamente agendadas, 
através do telefone 3514-5270 ou do email arquivo@mast.br.

Nesta edição, destacamos o 
fim da mudança da parte textual 
e o início da transferência da 
parte iconográfica dos arquivos 
sob guarda do MAST, para as 
novas áreas de depósito no 
Prédio Anexo do Museu. 
Também merece destaque a 
14ª Edição do Curso de 
S e g u r a n ç a  d e  A c e r v o s  
Culturais, realizada mais uma 
vez pela Coordenação de 
Documentação e Arquivos – 
CDA. Destacamos também 
aqui  a  cont inu idade do 
processo de digitalização dos 
arquivos sob guarda do MAST, 
o que possibilita sua consulta 
remota através da internet, via 
base Zenith.

Acervos no novo espaço de
guarda do MAST.


