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Visando a organização do arquivo pessoal do 
naturalista Augusto Ruschi - objeto do acordo de 
cooperação técnica entre o MAST e o Instituto 
Nacional da Mata Atlântica (INMA) - a equipe do 
Arquivo de História da Ciência/AHC esteve em 
setembro na sede daquele Instituto, em Santa 
Teresa-ES. Durante a visita técnica, foi iniciada a 
descrição dos documentos que compõem o acervo 
e pensada uma proposta inicial de plano de 
organização da documentação. Mais informações 
sobre o acervo em organização podem ser obtidas 
pelo email arquivo@mast.br. 

A Coordenação de Documentação e Arquivo do 
MAST (CODAR) promoveu, entre 03 e 07 de 
dezembro últimos, a VIII Edição do Curso de 
Preservação de Acervos Culturais e Científicos, 
que contou com a participação de mais de 40 
profissionais de instituições de guarda de acervos e 
estudantes interessados na área de diferentes 
estados. Realizado anualmente pela CODAR no 
segundo semestre, o curso trata de um amplo 
leque de temáticas afetas à área de preservação de 
acervos, tais como: conservação e restauração de 
papel, introdução à preservação de acervos, 
reprodução digital e acondicionamento. Mais 
informações sobre o Curso de Preservação de 
Acervos Culturais e Científicos devem ser 
buscadas junto à Coordenação, através do 
telefone 3514-5270.

A captação das imagens do arquivo do Conselho 
de Fiscalização das Expedições Artísticas e 
Científicas no Brasil (CFE), contemplado pelo 
Programa “Memória do Mundo” da UNESCO, teve 
continuidade no segundo semestre. Após terem 
sido captadas as imagens da série 2 - em 
tratamento para inserção na base Zenith - teve 
continuidade a captação da série 1 desse 
importante arquivo. Além disso, já se encontra 
disponível para consulta na Zenith o arquivo do 
químico Alexandre Girotto, que teve atuação 
destacada no Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM.  Mais informações sobre a base 
de dados do AHC ou sobre os arquivos já 
disponibilizados para acesso remoto podem ser 
obtidas através do email arquivo@mast.br ou na 
página do MAST na internet que trata do acervo 
a r q u i v í s t i c o :  
http://site.mast.br/hotsite_acervo_arquivistico/ 
index.html

Arquivo aberto

Arquivos em organização

O arquivo da antropóloga Heloísa Alberto Torres, 
ex-diretora do Museu Nacional, que foi transferido 
temporariamente para o MAST para sua 
organização - via acordo de cooperação deste com 
o IPHAN, responsável pelo acervo - teve findada a 
identificação de sua documentação. A equipe do 
AHC, a partir daí,  passa a aplicar uma proposta de 
Plano de Classificação para o arquivo em questão, 
organizando os documentos em dossiês segundo 
tal proposta. Mais informações sobre o arquivo de 
Heloísa Alberto Torres podem ser conseguidas 
através do email arquivo@mast.br.

O arquivo do astrônomo Henrique Morize, Diretor 
do Observatório Nacional no início do século XX, 
encontra-se em fase final de reorganização, fruto 
da inclusão de novos documentos, encontrados 
pela família em propriedade da mesma no interior 
do estado do Rio de Janeiro. Mesmo em 
reorganização - cujo resultado final é a revisão do 
inventário, inserindo-se no mesmo os documentos 
incorporados - o arquivo Henrique Morize 
encontra-se aberto para consulta, mediante 
agendamento prévio com a equipe do AHC. Mais 
informações através do email arquivo@mast.br ou 
pelo telefone 3514-5276.  

Laboratório de Conservação e 
Restauração de Papel — LAPEL

O LAPEL acompanhou o trabalho da ANDEF de 
vistoria e higienização sumária e superficial dos 
acervos arquivísticos ainda não tratados, como os 
arquivos Roberto Martins, Jaime Tiomno e Elisa 
Frota-Pessoa. Essa atividade teve por objetivo 
permitir a guarda dos documentos desses acervos 
no depósito de documentos textuais sem 
comprometer outros arquivos já tratados e 
conservados. Destaque-se ainda o caráter de 
inclusão social desse trabalho, afinal a equipe da  
ANDEF, contratada pelo Museu para realização da 
tarefa, é composta por pessoas com necessidades 
especiais com experiência em serviços de 
higienização de acervos arquivísticos e 
bibliográficos. Ao final do trabalho, foram 
higienizados 100 metros lineares de documentos, o 
que corresponde a, aproximadamente, 700 caixas 
de documentos.

Biblioteca Henrique Morize

A Biblioteca promoveu em setembro o IV Curso de 
Formação e Gestão de Coleções Especiais. 
Contando nessa edição com a participação de 49 
profissionais com atuação em sete estados 
brasileiros, o curso é promovido anualmente. Para 
mais informações sobre futuras edições, entrar em 
contato com a Biblioteca Henrique Morize através 
do email biblioteca@mast.br ou pelo telefone 3514-
5332.

A biblioteca de Solange Zuñiga - historiadora com 
relevante atuação no campo da conservação de 
acervos - foi doada em dezembro último, por sua 
família, para o MAST. Falecida em 2014, Solange 
foi parceira de diversas ações promovidas, ao 
longo dos anos, pela CODAR. Para mais 
informações sobre o acervo de Solange Zuñiga, 
e n t r a r  e m  c o n t a t o  a t r a v é s  d o  e m a i l  
biblioteca@mast.br. 

Pesquisa em foco
Alfredo Tiomno Tolmasquim, pesquisador do 
Museu do Amanhã e ex-diretor do MAST, consultou 
o arquivo do físico Jayme Tiomno a fim de escrever 
a biografia do mesmo. 
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E-mail: arquivo@mast.br

Tel: 0-XX-21-3514-5276

Arquivo de História da Ciência – AHC

Entre em contato conosco:

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  Equipe da CODAR participa de reunião com o Setor de : 
      Arquivo do Museu Nacional

Após o terrível incêndio que destruiu boa parte do acervo do Museu Nacional 
(MN), na Quinta da Boa Vista, servidores do Arquivo de História da Ciência 
(AHC) e do LAPEL - setores da Coordenação de Documentação e Arquivo 
(CODAR) do MAST -  realizaram visita técnica, em 19 de outubro, ao Setor de 
Memória e Arquivo (SEMEAR) daquela instituição. Na ocasião, foi feita uma 
breve avaliação de uma relevante parcela do acervo fotográfico daquele 
arquivo que não foi atingida pelo sinistro, por se encontrar em outro espaço de 
guarda que não o prédio sede incendiado.  Na visita, foram iniciadas tratativas 
para a elaboração de um acordo de Cooperação Técnica entre MAST e MN, a 
fim de auxiliar o SEMEAR no tratamento, organização e guarda dos acervos 
arquivísticos do Museu Nacional não atingidos pelo incêndio. A pretensão das 
equipes da CODAR e do SEMEAR é que tais tratativas evoluam em 2019. 

Nesta edição, destacamos a visita 
técnica da equipe da CODAR ao 
SEMEAR – Setor de Memória e 
Arquivo do Museu Nacional, a fim de 
auxiliar o mesmo na guarda e 
organização da parcela do acervo 
arquivístico não afetado pelo 
incêndio que vi t imou aquela 
Instituição. Merece destaque, 
também, a realização da oitava 
edição do Curso de Preservação de 
Acervos Culturais e Científicos, 
realizado anualmente e que conta 
com grande procura de profissionais 
que atuam em instituições de guarda 
desse tipo de acervo. Ainda 
ressaltamos a continuidade do 
processo de digitalização dos 
arquivos já organizados sob guarda 
do Museu, com a captação das 
imagens do arquivo CFE e a 
disponibilização para acesso remoto, 
via base Zenith, do arquivo do 
químico Alexandre Girotto.

Equipes da CODAR e do SEMEAR 
avaliando acervos
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