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RESUMO 

No âmbito do programa de conservação do sítio de observação do céu, desenvolvido 
pelo MAST no bairro imperial de São Cristóvão, na Cidade do Rio de Janeiro, este estudo 
de caso tratou de um exemplar de Luneta Meridina de Bamberg cuja intervenção curativa 
foi considerada urgente pela sua relevância, pelo seu mau estado, pelo seu fabricante e 
pelas peças que poderiam ser recuperadas. Entretanto, para satisfação de todos os 
atores que transversalmente se envolveram nesta pesquisa - muito além dos 
conservadores e dos técnicos de instrumentação - a carga simbólica dos danos sofridos 
pela luneta acotovelada nº10783 de Bamberg é tamanha que outras questões 
conservativas se colocaram e se desdobraram a partir de novas decisões. A Luneta será 
preservada in situ, o que devolverá aos materiais componentes a oscilação de até 50 
pontos percentuais de umidade relativa, a oscilação de até 25oC de temperatura entre o 
dia e a noite, a umidade ascendente pelo piso, além dos cloretos e poluentes urbanos 
gasosos e sólidos, vapores naturais da circulação de público e vento sudoeste pela porta 
aberta em horário de visitação.  

O que se impõe nesta discussão é: sua corrosão se acentuou nos últimos 30 anos e, sem 
a remoção dos produtos de corrosão em sua superfície, a luneta suportaria suas próprias 
emissões gasosas de baixo potencial de Hidrogênio em uma vitrine, mesmo que não 
estanque? Poderia a pedra calcárea de seu pilar também ser poupada da atmosfera 
ácida na vitrine? Não, porque não será envernizada. Como encerrar em microclima um 
objeto composto de, ao menos, 4 ligas metálicas de distintos potenciais, madeira, vidro, 
PMMA,  têxtil e base de mármore? Seria menos degradante permanecer como antes, 
exposta ao clima externo, apenas sobre a pedra, e beneficiada pela ventilação em 
pavilhão tão quente? Será viável nas condições politico-economicas atuais instalar 
ventilação forçada e adsorção de vapores na vitrine? 

O tombamento ou a simples musealização de um objeto de Ciência e Tecnologia, assim 
como de outros bens móveis, marca sua nova função, simbólica, pelos indícios 
documentais que guarda de sua trajetória de uso. O diagnóstico da luneta - a partir da 
classificação em 4 graus de deterioração, tomando como parâmetro tácito o manuscrito 
riscado no verniz da coluna do elevador de inversão - revelou percentagem não 
desprezível de superfícies metálicas desprotegidas, alguma corrosão localizada bastante 
avançada, mas considerável percentagem geral com camada fina de corrosão uniforme. 
Justamente os danos mais simbólicos da luneta nº10783 de Bamberg são os que 
impuseram a mínima intervenção e as discussões quanto ao que seria mais prudente 
diante das condições adversas de sua preservação in situ.  

Esta pesquisa permitiu localizar seu nível de bolha original para o método de Horrebow-
Talcott e seu respectivo contrapeso, entender porque se dissociaram, e recuperar a 
chave elétrica também dissociada, mas reclamada pelo astrônomo aposentado Oliveiros 
Tavares, usuário da luneta em suas últimas décadas de operação, período em que a 
chave elétrica ainda permanecia aparafusada à base.  
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Esta dissertação foi produzida segundo aplicação de uma metodologia baseada não 
apenas nos saberes teóricos transversais à Conservação, mas igualmente baseada nos 
relatórios e ponderações feitas pelos funcionários do ON que exerceram funções ligadas 
à instrumentação - retificação, montagem, manutenção ou observação do céu - dos quais 
destacamos Domingos F. da Costa, Allyrio H. de Mattos, Oliveiros C. Tavares, Gilberto O. 
da Silva, Odílio F. Brandão, Alfredo de C. Almeida e Jair Barroso Junior, portanto uma 
metodologia interdisciplinar que pode ser aplicada a outros conjuntos da Astronomia no 
Brasil, de forma a garantir ao público a exposição dos vestígios materiais de uma história 
social da Astronomia feita de pessoas reais, de conjunturas reais, como sugere Pedro 
Ruiz-Castell, com seus fracassos e bons sucessos.  
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ABSTRACT 

As part of the conservation program for the night-sky observation site run by MAST in the 
São Cristóvão district of Rio de Janeiro, this case study investigates a Bamberg elbow 
transit telescope deemed urgently in need of restorative intervention because of its 
importance, its poor state of conservation, its maker, and the parts that could be 
recuperated. However, to satisfy all the stakeholders indirectly involved in this research - 
not just the conservators and instrumentation technicians - the symbolic significance of 
the damage suffered by the Bamberg elbow transit telescope no. 10783 was such that 
other conservation issues arose and derived from new decisions. The telescope will be 
preserved in situ, which means its components will be exposed to oscillations of up to 50 
percentage points in relative humidity, oscillations of up to 25oC in ambient temperature 
between daytime and nighttime, rising damp, chlorides, solid and gas urban pollutants, 
natural vapors arising from the circulation of visitors, and a south-westerly wind blowing 
through the open door during visiting hours. 

The key issues in this discussion are: The corrosion of the instrument has become more 
pronounced in the last 30 years, and if the corrosion products are not removed from its 
surface, would the telescope withstand its own low-pH gas emissions in a vitrine, even if it 
was not airtight? Could the limestone its pillar is made of also be spared the acidic 
atmosphere in a display case? No, because it will not be varnished. How can an object 
made up of at least four different metal alloys, glass, PMMA, textile, and a marble base be 
closed in a microclimate? Would it corrode less if it were kept as before, exposed to the 
outdoor environment, standing on a stone base, and benefitting from ventilation in such a 
hot pavilion? Would it be feasible, in current political and economic conditions, to install 
mechanical ventilation and vapor adsorption in the vitrine? 

The listing or simply the musealization of science and technology artifacts or indeed other 
kinds of artifacts marks the beginning of a new symbolic function for these objects, for the 
documental evidence that they retain from their trajectory of use. The assessment of this 
telescope, based on a four-level deterioration scale, taking the manuscript scratched in 
the varnish on the column of the pivot mechanism as a tacit parameter, revealed that it 
had a sizeable percentage of unprotected metal surfaces, some very advanced localized 
corrosion, and a considerable proportion with a thin, uniform layer of corrosion. The most 
symbolic damage to Bamberg telescope no. 10783 is the damage that called for the least 
intervention and discussions about what would be most prudent in the adverse conditions 
of its in-situ preservation. 

This research enabled its original Horrebow-Talcott level and respective counterweight to 
be located, while also shedding light on why they had come apart. It also resulted in the 
recovery of the electrical switch, which had also become separated from the instrument, 
thanks to a retired astronomer, Oliveiros Tavares, who used the telescope during its last 
years in operation, when the electrical switch was still screwed into the base. 
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This dissertation was produced using a methodology based not just on theoretical 
conservation-related knowledge, but also on the reports and considerations of employees 
from the National Observatory who worked with the instrument - in its adjustment, 
assembly, and maintenance, and in the observation of the night sky - chief amongst whom 
were Domingos F. da Costa, Allyrio H. de Mattos, Oliveiros C. Tavares, Gilberto O. da 
Silva, Odílio F. Brandão, Alfredo de C. Almeida, and Jair Barroso Junior. It is, then, an 
interdisciplinary methodology that could be replicated for other sets of astronomy 
instruments in Brazil, allowing the material remains of the social history of astronomy, 
made by real people in real settings, to be exhibited to the public, as Pedro Ruiz-Castell 
suggests, with all its associated triumphs and failures. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) detém sob sua guarda parte do 

patrimônio histórico móvel e imóvel que é originário do Observatório Nacional (ON). As 

duas instituições dividem um campus de 40.000m2 no bairro imperial de São Cristóvão, 

no Rio de Janeiro. No âmbito dos programas de conservação desenvolvidos pelo MAST 

para preservação desses bens, se insere o projeto de restauração da Luneta Meridiana 

Acotovelada nº10783 de Bamberg e seu Pavilhão, para que a mais antiga luneta 

acotovelada do Acervo MAST volte à exposição permanente.  

Para que a Luneta Acotovelada 10783 de Bamberg seja restaurada, esta 

pesquisa levantou o estado de conservação do conjunto de objetos a ela relacionados, a 

fim de que o resultado da intervenção dialogue com o conjunto, na exposição permanente 

que será reinaugurada. Nesse processo, verificou-se que esse instrumento foi objeto de 

interesse de muitos profissionais do MAST e por isso foi muito citado em documentos 

audiovisuais. A luneta, que é registrada no acervo como MAST/1993/0132, sobreviveu ao 

sucateamento do patrimônio material do ON graças a usuários e técnicos aposentados 

que, mais tarde, se juntariam, como voluntários, aos profissionais fundadores do Museu 

de Astronomia em 1985. Esses técnicos contribuíram para a preservação da cultura 

material da Astronomia e para rever em cena os conjuntos de observação do céu que 

vêm sendo restaurados e revitalizados1. A surpresa foi a carga simbólica que a 

envelhecida luneta Bamberg 10783 carrega e os depoimentos acalorados que 

credenciam os últimos usuários da luneta a opinarem sobre sua conservação. 

Em meio a um grupo de instrumentos que não saiu das caixas e outros tantos que 

pouco operaram, por que teria a luneta Bamberg 10783 atravessado seis ou sete 

décadas em operação? A fácil manipulação da luneta meridiana acotovelada, em 

comparação ao desconforto das grandes meridianas e a complexidade dos círculos 

meridianos, fez da luneta Bamberg 10783 uma parceira de muitos astrônomos desde o 

Morro do Castelo até o Morro de São Januário, em São Cristóvão. A restauração e a não-

restauração das peças componentes do instrumento, respaldadas pelos esforços em 

reunir o máximo possível de documentação e informações de seu uso primário, 

dependem também da rotina de conservação e prevenção de riscos no espaço expositivo 

daqui em diante. A digitalização tridimensional do instrumento2, desenvolvida no 

                                                
1 TAVARES, Oliveiros Cardoso; BRANDÃO, Odílio Ferreira. Entrevista com Oliveiros Cardoso Tavares e 
Odílio Ferreira Brandão no Pavilhão da Luneta Meridiana Bamberg. Rio de Janeiro: MAST, 07 abr. 1993. 
DVD. 44min39s. 
2 Com subsídios da FAPERJ, o Projeto de interação virtual do público com o instrumento foi desenvolvido 
pelo Laboratório de Computação Gráfica da COPPE-UFRJ em parceria com o LAMET-MAST. 
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Laboratório de Conservação de Objetos Metálicos (LAMET-MAST) em parceria com a 

COPPE-UFRJ permitirá a manipulação virtual da luneta, preservando in situ um 

instrumento bastante utilizado no Morro de São Januário e divulgando o contexto 

histórico de sua trajetória de uso.  

O rumo que não poderia deixar de tomar essa pesquisa foi o de também 

recuperar, das anotações do chefe das oficinas de manutenção do ON, Odílio Brandão, 

informações técnicas que restaram do extravio do seu caderno de trabalho nas Oficinas 

do Observatório, onde constavam relatórios breves de importantes procedimentos diários 

relacionados à trajetória dos artefatos históricos, mas que não costumam receber registro 

em memorandos nem em ofícios. A falta de manuais do primeiro período do fabricante foi 

suprida pelo catálogo de lançamento do modelo em 1904, pelas informações obtidas de 

dois astrônomos que participaram das últimas gerações de uso da luneta Bamberg 10783 

e pela consultoria gentilmente prestada pela astrônoma Tânia Dominici (LNA/MAST).  

Hoje é possível afirmar que os técnicos de instrumentação fizeram mais 

anotações sobre a luneta acotovelada nº10783 de Bamberg (tratando-a desde 1910 

como “a Bamberg” em seus relatórios, cadernos e memorandos) do que as publicações, 

que raramente discriminaram os instrumentos usados. O chamado "baixo escalão" 

forneceu as informações que mudaram o rumo de sua restauração. 

Os seguintes objetivos nortearam esta pesquisa:  

· Produzir conhecimento sobre a luneta meridiana acotovela 10783 de Bamberg e 

sua trajetória, de forma a contribuir para a discussão e definição dos processos de 

conservação que seriam realizados na mesma; 

· Contribuir para que a luneta meridiana acotovelada 10783 de Bamberg restaurada 

retorne à exposição permanente in situ 

· Levantar as informações intrínsecas e extrínsecas à luneta meridiana acotovelada 

10783 de Bamberg, construindo uma trajetória de uso do objeto para decidir 

quanto à restauração ou conservação dos danos que documentem essa trajetória; 

· Discutir e definir os procedimentos e apresentar as dificuldades enfrentadas no 

processo de construção desta dissertação, que deixa também sugestões de 

recursos museográficos para sua preservação in situ; 

O referencial teórico para esta pesquisa, no que diz respeito às memórias 

institucionais, teve por base os trabalhos de Michael Pollak (1989 e 1992), Christina 

Barboza (1994 e 2014), Steven Shapin (1989 e 2013), Lawrence Stone (1971) e Icléia 

Thiesen (2009), que respaldam a legitimação das memórias subterrâneas junto à história 

oficial.  
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A história da astronomia no Rio de Janeiro apoia-se principalmente em Henrique 

Morize, Odílio Brandão (1999), Abraão de Moraes (1984), Ronaldo Mourão (1981), a tese 

de Alda Heizer (2008), Antônio Videira (2007) e a dissertação de Christina Barboza 

(1994), sendo esta última, com seus referenciais teóricos, a que apresenta uma análise 

historiográfica da Astronomia no Brasil como contribuição para reflexões a respeito da 

conjuntura local e a respeito do contexto sócio-político que repercutiu mais tarde na 

Ciência novecentista brasileira.  

No que concerne à intervenção na materialidade a partir da construção das 

trajetórias de objetos inter-relacionados foram utilizadas as ideias de Peter Van Mensch 

(1982 e 1992), Samuel Alberti (2005), que adapta o método de Igor Kopytoff (2008) aos 

objetos históricos da C&T, mas principalmente de Salvador Muñoz-Viñas (2005, 2008, 

2010 e 2012), quanto à negociação multisetorial, à desaceleração do processo de 

degradação da materialidade e à conservação das informações encontradas no objeto, 

pesando o valor documental dos danos e das canibalizações assim como pesados os 

riscos de destruição do suporte. 

Quanto à problemática da preservação da cultura material científica, este estudo 

teve como referências os trabalhos de Marta Lourenço (2000; 2009; 2013), Paolo Brenni 

(2007), Jim Bennet (2005) e Maria Lúcia de Niemeyer M. Loureiro (2009). O referencial 

teórico deste estudo no que diz respeito à conservação-restauração de objetos de C&T e 

à conservação preventiva foram os trabalhos de Marcus Granato et al. (2007) sobre latão, 

Marcus Granato e Guadalupe Campos (2013) sobre conservação-restauração, a 

dissertação de Ozana Hannesch (2013), a tese de Maria Luísa Soares (2006), a tese de 

Marcus Granato (2003); a tese de Dalva Lago (2001) e os trabalhos de Barbara 

Appelbaum (1987 e 2010) e A. Oddy (1999), que tratam das condições de retratabilidade 

futura. As principais referências em ciência dos materiais são Vicente Gentil, David Scott 

(1991), Richard Wolbers (1996; 2000), Liliane Masschelein-Kleiner (1990; 1996; 2004), 

João Cura de Figueiredo Junior (2012), Saulo Güths (2002; 2006), Marcus Granato e 

Dalva Lago.  Por fim, as sugestões quanto à preservação do objeto in situ, terão como 

referência Saulo Güths 2006; 2012), Baer & Banks (2001) e Marcus Granato (2003), que 

tratam da emissão de poluentes internos e externos nos ambientes de guarda e de 

exposição e Pedro Ruiz-Castell (2009) que problematiza a popularização de conceitos 

abstratos ao público leigo e J. Hallam (1986) que aborda a desmontagem como etapa 

responsável. 

A metodologia de trabalho incluiu:   
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· Consulta a fontes primárias no Fundo da Hora Legal Brasileira (FHLB) sob a 

guarda da DSHO no Observatório Nacional; no Fundo ON sob a guarda do Arquivo de 

História da Ciência (AHC) no MAST; nas digitalizações disponíveis no banco de 

Relatórios Ministeriais e legislação brasileira;  

· Consulta aos documentos audiovisuais e na documentação museológica do 

NUDCAM-MAST; 

· Consulta a fontes secundárias em bibliotecas e nos bancos digitais de acervos 

arquivísticos  e de publicações acadêmicas, sobre o fabricante, as funções do 

instrumento principal e dos objetos relacionados, o funcionamento e a evolução técnica 

desse tipo de instrumento e o contexto em que o conjunto operou; 

· Exame do objeto, placas e numerações que contribuíssem na contextualização e 

exame de vestígios e danos que documentassem intervenções e canibalizações; 

· Procedimentos de laboratório, segundo os parâmetros da Conservação-

Restauração: diagnóstico dos fatores intrínsecos e extrínsecos de degradação da 

materialidade, testes prévios, recomendação de análises necessárias à identificação dos 

materiais para remoção de camadas ativas de deterioração e manutenção de filmes 

passivos de envelhecimento dos materiais, bem como o acompanhamento das 

intervenções a serem realizadas no instrumento. 

Como contribuição aos demais conjuntos de objetos históricos da astronomia 

brasileira, esta dissertação sobre a conservação-restauração de um instrumento deixa a 

aplicação de uma metodologia de pesquisa para conservação e restauração da 

materialidade, respaldada não apenas na história, mas na análise conjuntural dos fatos 

que levaram aos danos e ao processo de degradação de objetos, considerados como 

documentos de sua própria história. Acreditamos que a transversalidade do trabalho do 

Conservador de objetos musealizados não desempodera a ciência dos materiais, mas 

empodera os atores da história e auxilia o conservador a entender os vestígios 

encontrados e a preservar informações no objeto para as gerações futuras. 

Então por que restaurar a Bamberg 10783? Como restaurar? Como as 

informações históricas sobre um conjunto de instrumentos musealizados podem 

influenciar no processo decisório de restauração de um instrumento científico 

deteriorado? 

A análise de comportamentos e situações inter-relacionadas nesta unidade social 

– que é a única Instituição onde a Luneta Meridiana Acotovelada nº10783 de Bamberg 

operou – busca descrever, compreender e interpretar a complexidade deste caso, em 
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que testamos proposições de teóricos da Conservação-Restauração e da Cultura 

Material.  

A estrutura cronológica auxiliou na análise da carga simbólica dos danos materiais 

identificados na Luneta. Os danos ocorrem no âmbito das relações sociais que o objeto 

de C&T modifica, das quais é testemunho e nas quais opera. Os resultados não têm a 

pretensão de serem universalmente válidos, mas válidos para casos similares ao caso 

estudado. Partindo desta unidade de análise, esta dissertação contribui com a 

conservação de outros conjuntos de instrumentos históricos da Astronomia no 

Observatório Nacional.  

A dissertação divide-se em quatro capítulos. O primeiro capítulo trata da 

Preservação do Patrimônio Cultural de Ciência e Tecnologia e sua aplicação ao estudo 

de caso da luneta acotovelada mais antiga do acervo MAST. O segundo capítulo 

apresenta a pesquisa histórica da trajetória de uso do instrumento no Observatório 

Nacional, considerando as informações referentes ao patrimônio material relacionado às 

observações meridianas e à conservação dos objetos em uso, com ênfase no ponto de 

vista dos técnicos, para que pesassem sobre as decisões de restauro tanto o processo 

de degradação das peças quanto a preservação dos vestígios de sua trajetória. O 

terceiro capítulo apresenta o diagnóstico, as hipóteses levantadas e as análises 

recomendadas. O quarto capítulo orienta os procedimentos, o translado, a conservação 

in situ e recomenda recursos expográficos acessíveis. 

Ao propor a abordagem antropológica da história dos museus pela biografia das 

coisas, Samuel Alberti propôs que os historiadores da ciência estudassem as coleções 

através das trajectórias de itens específicos e as relações que existiram entre um item, 

pessoas e outros objetos. Alberti trouxe para os Museus de Ciências as perguntas 

sugeridas por Igor Kopytoff3 para escrever biografias de pessoas: quais são os 

momentos-chave na trajetória de uso desta coisa, como seu status foi alterado ao longo 

de sua vida, quais foram suas fases mais significativas, o que o torna diferente de outros 

exemplares nesta e em outras coleções, como o contexto sociopolítico impactou na sua 

trajetória? (KOPYTOFF, 1986 apud ALBERTI, 2005. p.560) 

Não entendemos que falar de pessoas através de um objeto signifique que o 

objeto seja coadjuvante. Nas mudanças de papel ensaiadas pelo objeto, hoje histórico, a 

                                                
3 A proposta foi crescendo em estudos antropológicos da década de 1990, a partir de KOPYTOFF, Igor. The 
Cultural Biography of Things. In: APPADURAI, Arjun. The Social Life of Things: Commodities in Cultural. 
Cambridge: Perspective/Cambridge University Press, 1986. pp. 64-91. p.66-67. Samuel Albert comenta um 
certo impacto, já em 1989, nas reflexões de Susan Pearce e de Charles Saumarez Smith. 
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museografia apresenta também a atuação do Museu como canal das relações 

estabelecidas entre o objeto e o público, entre o objeto e outros objetos a ele 

relacionados, na coleção e em outras coleções, musealizadas ou não. 

As trajetórias daqueles que, entretanto, ofereceram aos historiadores da 
ciência a oportunidade de estudar em detalhes, não apenas os 
esquemas de classificação em que se encaixam, mas também os 
movimentos culturais e intelectuais mais amplos em jogo no museu 
(ALBERTI, 2005, p.568)4. 

Por fim, esta dissertação recomenda procedimentos conservativos que reduzam 

os agentes de degradação do ambiente de exposição in situ, a fim de desacelerar o 

processo de degradação dos objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Do original: “The trajectories of those that were, however, offer historians of science the   opportunity to 
study in detail not only the classification schemes in which they fit but also the wider cultural and intellectual 
movements at play in the museum” (Tradução da aluna). 
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1. A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

They are not so easily and readily consulted, perhaps, and historians, 
working in a profession where a measure of bookishness is essential for 
success, are not always at ease with the study of objects. But whatever 
the practical difficulties, the principle that objects too are evidence is well 
accepted and need not be insisted on here (BENNET, 2005, p.605). 

A preservação dos vestígios materiais da pesquisa e desenvolvimento em Ciência 

e Tecnologia é uma preocupação recente (GRANATO; LOURENÇO, 2011). Como 

preservar pressupõe conservar e garantir acesso, a preservação de acervos de Ciência e 

Tecnologia (C&T) esbarra em dois principais obstáculos: alcançar o público e formar 

pesquisadores que vejam o objeto também como fonte primária da pesquisa histórica.  

Em um breve intervalo temporal, as escolas, as universidades, os 
institutos científicos, os observatórios se viram na situação de dispor de 
uma grande quantidade de instrumentos obsoletos: inúteis para a 
pesquisa, inadequados para o ensino e, ao mesmo tempo, não tão 
antigos para serem considerados dignos de interesse histórico (BRENNI, 
2007, p.168). 

A preferência das políticas institucionais por aquisição de instrumentos de fácil 

apelo, belos instrumentos antigos dos séculos XVII e XVIII e instrumentos pertencentes a 

grandes cientistas, gerou durante muito tempo o que poderíamos chamar de uma política 

tácita de descarte de instrumentos sem características notáveis, descarte de coleções de 

instrumentos de uso didático, mesmo em respeitáveis academias européias, e descarte 

de instrumentos do século XX (BRENNI, 2007, p.167-168). Mesmo a Luneta Meridiana 

Bamberg, com design do início do século XX, enfrentou momentos de abandono e 

canibalização5, como veremos adiante. Contribuindo para esse panorama, insere-se a 

ignorância da maioria dos cientistas e pesquisadores sobre os valores que podem 

assumir objetos científicos que não mais são utilizáveis na pesquisa e desenvolvimento. 

Esse fato também determina o abandono e o descarte de muitos desses artefatos e 

constitui um dos motivos para a situação definida por Lourenço: 

Na realidade, qual o âmbito do patrimônio da ciência e que 
manifestações pode ter? Trata-se de um conceito de considerável 
complexidade, derivada em parte pela dificuldade em definir ciência. Em 
segundo lugar, na esmagadora maioria dos países, a sua real dimensão 
é desconhecida. O patrimônio da ciência é a ‘matéria negra’ do universo 
do patrimônio, o que tem como conseqüência que seja destruído sem 
que sequer nos apercebamos. O que nunca existiu não pode passar a 
não existir (LOURENÇO, 2009, p.47). 

                                                
5Termo bastante comum em manutenção de equipamentos e instrumentos científicos, diz-se da remoção de 
peça de um equipamento para ser instalada em outro, a fim de devolver condição de uso ao segundo. 
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Muito se perde da cultura material de C&T em todo o mundo antes mesmo que os 

artefatos sejam catalogados, portanto nenhum documento de baixa chega a ser 

produzido. O levantamento de Marta Lourenço em 2009 pôs as universidades, 

politécnicos, liceus, institutos, escolas técnicas, laboratórios, hospitais e sociedades 

científicas na mira dos profissionais de preservação de acervos de C&T, por abrigarem 

90% dos objetos e instrumentos e justamente serem as instituições responsáveis por 

decidir seus destinos, mesmo “sem vocação, missão, orçamento, pessoal qualificado 

nem sensibilidade” (LOURENÇO, 2009, p.47) para conservação e divulgação da cultura 

material científica.  

Documentos escritos são mais explorados, mesmo para falar da história dos 

objetos. Não é trivial ler um objeto como documento. As razões são diversas, mas muitas 

nascem do valor quase sagrado que é atribuído à palavra escrita (LOURENÇO, 2009, 

p.49). Faltam disciplinas acadêmicas que preparem o historiador para utilizar objetos 

como fontes, enquanto falta maior preparação acadêmica aos conservadores-

restauradores em consulta a arquivos. As dicotomias ocidentais, tais como abstrato x 

concreto, idéia x matéria, dividem o que não precisaria ser contrário, geram a falta de 

interação entre o profissional de museu, o profissional de história e o profissional de 

ciência. Por fim, alguns museus ou gabinetes de ciência insistem em agrupar os objetos 

pelo seu valor intrínseco, menosprezando o valor simbólico e o contexto social e 

histórico, ao que Marta Lourenço (2009) propõe que os museus conheçam melhor os 

métodos correntes de historiografia para explorarem o contexto sociopolítico do objeto, 

além de aproximarem as partes pela reformulação acadêmica. Historiadores que 

dominam a cultura material entendem o objeto como fonte de pesquisa. Apesar de, ainda 

hoje, acontecerem exposições sem essa contextualização de objetos relacionados, pode-

se afirmar que a exposição científica contemplativa de objetos agrupados era bem mais 

comum no início do século XX e este método era tudo o que se tinha.  

A pesquisa histórica que contextualize o acervo traz outra questão complexa: 

como comunicar essa história do acervo científico sem ser enfadonho? 

Há então, nos museus de C&T, dois importantes tipos de objetos: os próprios 

objetos de C&T musealizados, que perderam sua função primária adquirindo outros 

valores, especialmente o documental; e os objetos participativos, aparatos explicativos 

para educação em ciência, sejam réplicas ou simples modelos. 

O valor científico e tecnológico está em ambos (LOURENÇO, 2000). O valor 

histórico, social e epistemológico é o do objeto histórico que documenta a trajetória de 

seu uso e o cenário em que serviu. No museu, sua descontextualização exige que idéias 
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o expliquem dentro de uma lógica realista, enquanto que o objeto participativo foi 

concebido para a função que exerce - a de explicar as idéias dentro de uma lógica 

idealista, uma simulação que pretende despertar o interesse do visitante, apesar de lhe 

conferir liberdade limitada. Apesar de a luneta objeto desta pesquisa não ter sido 

apartada de seu abrigo astronômico, há que se considerar que não entra mais em 

funcionamento. Apenas um modelo participativo físico ou virtual daria ao público 

conhecer seu movimento, mas não sentir o peso de seu eixo, mover seu retículo, olhar 

em sua lente, experimentar seu volante e suas diferentes texturas. Objetos participativos 

podem, em sua concepção original, ser atraentes, provocativos e contra-intuitivos ao 

despertarem dúvida (LOURENÇO, 2000, p.59), mesmo que se limitem ao aperto de um 

botão, enquanto os objetos históricos não costumam ser colocados em funcionamento ou 

não são acionados, por razões relacionadas à sua conservação. 

Tanto o objeto histórico como o objeto participativo depende do monitor ou de 

algum tipo de mediação ou contextualização, que pode se dar através de objetos, 

instalações, expositores ou totens eletrônicos. O objeto histórico, apenas exposto sem 

qualquer informação complementar, comunica apenas, quando muito, para especialistas. 

Sem mediação, Marta Lourenço (2000, p.48-66) teme que o instrumento musealizado 

frustre o leigo. Os objetos participativos sem mediação ou orientação de como utilizá-los 

também levam à mesma frustração e arriscam-se a apenas provocar no visitante a 

euforia de experimentar todos os aparatos sem qualquer reflexão. Dá origem ao efeito 

“saltitão”, como diz Marta Lourenço (2000, p.65), vira um rápido entretenimento a cada 

stand de uma feira de mágicas. 

Para o Pavilhão da Luneta nº10783 de Bamberg, recursos multimídia, já em fase 

de produção, poderão facilitar ao público a compreensão de seu funcionamento, sua 

restauração e sua utilização, bem como saber outras informações relevantes da pesquisa 

sobre seu contexto de uso e seus usuários em forma de hipertexto, trechos de 

documentos audiovisuais que citaram este instrumento e passeios virtuais.  

Com subsídios da FAPERJ, uma parceria entre o LAMET-MAST e o Laboratório 

de Computação Gráfica da COPPE-UFRJ possibilitará ao público o manejo virtual da 

Luneta 10783 de Bamberg. A fim de iniciarem a digitalização em 3D, a Coordenação de 

Museologia do MAST (CMU) apresentou à COPPE a documentação museológica das 

partes do instrumento (Figura 1) e iniciou a supervisão de sua criteriosa desmontagem. 
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Figura 1 - Luneta Meridiana de Bamberg, MAST/1993/0132. Acervo MAST. 

MAST 1993/0132 a – base triangular com um dispositivo de direcionamento do 
instrumento (que corrige o erro de azimute) 

MAST 1993/0132 b – base retangular com alavanca e um nível de bolha  

MAST1993/0132 c – apoio do eixo móvel em duas torres com mancais 

MAST1993/0132 d – no contrapeso, suporte tubular da iluminação  

MAST1993/0132 e – sistema da iluminação  

MAST1993/0132 f – micrômetro, com círculo, vernier e nível com espelho pequeno.  

MAST1993/0132 g – tampa de proteção do eixo ótico 

MAST1993/0132 h – nível de suspensão em tubo de metal com feltro e madeira de 
fixação apresenta um visor acrílico adaptado.  

MAST1993/0132 i – micrômetro registrador com tubo e gaveta retangular móvel, tambor 
graduado e manípulo 

MAST1993/0132 j – tubo da lente ocular com roscas internas 

MAST1993/0132 k – lente ocular com a inscrição 66 
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MAST1993/0132 l – tubo de metal rosqueado da ocular 66 para conectar ao micrômetro 
registrador 

MAST1993/0132 m – tubo de metal rosqueado para encaixe da lente 

MAST1993/0132 n – lente 

MAST1993/0132 o – lente 66 montada em aro recartilhado 

MAST1993/0132 p – aro em metal com diafragma e lentes nas extremidades. As partes 
de j até p compõem a ocular com a inscrição 110. 

MAST1993/0132 q – suporte metálico para placa de vidro com grampos fixadores 

MAST1993/0132 r – esquadria do suporte da placa de vidro  

MAST1993/0132 s – placa retangular com orifício, descrita na ficha catalográfica como 
latão com lâmina de cobre aparafusada 

MAST1993/0132 t – placa retangular de vidro graduado com inscrição 7 e 1, mede 6cm x 
1cm e o NUDCAM informa estar em mau estado de conservação. 

MAST1993/0132 u – lente objetiva em barrilete com bordo recartilhado 

MAST1993/0132 v – lupa com lente plana em uma extremidade e lente convexa na outra. 
As partes u,v encontram-se no mob.2-7 sala 13.  

MAST1993/0132 w – lente ocular 90 em anel com rosca interna, está no mob.2-7, sala 
13. 

MAST1993/0132 x – conector da ocular 90, lente em anel de rosca externa está no 
mob.2-7, sala 13. 

MAST1993/0132 y – estojo de madeira com a inscrição ON 1091, acondicionado no 
mob.3-4 da sala 13. Fechado, mede 1,4cm x 1,8x 1,8cm e deve acondicionar as partes i, 
j, m, o, q, r, s.6 

A equipe do pesquisador Ricardo Marroquim digitalizou a Luneta parte a parte e 

em diversos ângulos para produzir em alta resolução um modelo virtual 3D, cuja 

exploração em um terminal de computador possibilite ao visitante conhecer seus 

componentes e as etapas de sua restauração. O projeto contempla também a geração de 

um modelo virtual em baixa resolução que torne acessível ao público leigo o 

funcionamento da meridiana acotovelada e que poderá estar disponível na internet. Na 

Figura 2, a seguir, está apenas um exemplo do detalhamento da malha em 3D e da 

aplicação de textura virtual. 

                                                
6 Informações compiladas da ficha de catalogação MAST/1993/0132 constituída de15 folhas. 
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Figura 2 - Modelo virtual da parte 0132a em construção. Imagem: Marroquim, 2013. 

O terminal interativo no Pavilhão Bamberg permitirá ao visitante experimentar o 

funcionamento da luneta e também fazer sua desmontagem virtualmente. Diferente da 

desmontagem investigativa de brinquedos e aparelhos domésticos a que nos 

habituamos, a desmontagem do restaurador de instrumentos científicos segue um 

rigoroso protocolo para que a remontagem seja precisa. No entanto, os profissionais 

envolvidos no projeto acreditam que será enriquecedora, além de lúdica, a experiência 

virtual de desmontar um instrumento científico, assim como poderia ser educativo propor 

no terminal de computador a sua remontagem. 

Se não queremos iludir o visitante romantizando a Ciência, o que queremos em 

museus de ciência? Ruiz-Castell propõe que a visita ao Museu de Ciência torne-se uma 

experiência singular e única para o visitante (2009, p.102), transmitindo a atividade do 

Cientista. Nós não podemos competir com os recursos e informações que são hoje 

acessíveis, como televisão e internet, mas são recursos que também podemos explorar. 

O diferencial será na verdade as histórias pessoais que o patrimônio científico e 

tecnológico esconde e que reflete entusiasmo, obsessões e frustrações de cientistas e 

técnicos (RUIZ-CASTELL, 2009, p.102). A atividade científica pode ser muito gratificante 

para obter certos resultados em relação às metas, mas uma atividade fixa, certamente 

requer esforço e trabalho muitas vezes tedioso, nas madrugadas do Pavilhão.  Portanto, 

a proposta de Ruiz-Castell (2009) é a de transmitir aos visitantes tanto os problemas e 
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frustrações dos profissionais de C&T, como a paixão com que enfrentam os obstáculos 

em suas pesquisas. Mostrar os conflitos do homem de ciência pode também aproximar o 

visitante do conhecimento científico. Usar a história da ciência e o patrimônio científico e 

tecnológico para educação científica cidadã, segundo Ruiz-Castell, explica o 

desenvolvimento do conhecimento científico, formado tanto de consenso como de 

controvérsia. Envoltas em complexo contexto, surgem as inovações tecnológicas e 

criativas. Portanto, além do programa educativo do museu de ciências, outros saberes 

transversais são necessários para comunicar um instrumento distante do cotidiano do 

público leigo. 

Jim Bennet (2005) lembra que, se os historiadores despertaram o cientista para a 

importância do passado no presente e no futuro da ciência e da técnica, os museólogos 

resgataram os objetos como guardiães de informação histórica, e hoje cada vez mais 

profissionais de diversas áreas de conhecimento se incorporaram a equipe de 

preservação para pensar os objetos, pesquisá-los e para inseri-los na difusão e 

divulgação científicas. Disponibilizar ao público a cultura material científica exige 

criatividade para abordá-lo, através de infinitas formas de exposição, oficinas ou 

diferentes mídias. Entretanto, essa não é a maior dificuldade.  

Maria Alice Ciocca de Oliveira cita Lawrence Stone para alertar sobre a 

divulgação da ciência pelo que sobrou em acervos. As dificuldades se impõem na 

tentativa de construção da trajetória da formação de uma coleção, de uma biografia 

coletiva, e maior é a limitação para levantar dados de trajetórias individuais devido, 

principalmente, a falta de documentos bibliográficos e arquivísticos (OLIVEIRA, 2011, 

p.18). Podemos transmitir ao público uma ideia distorcida, inerente ao que dispomos nos 

museus e coleções, em função de seleções e descartes movidos por critérios parciais, 

como o privilégio de um aspecto em relação a outro, guardar instrumentos de uso de 

pessoas detentoras de cargos importantes e privilegiar a guarda de documentos mais 

procurados para pesquisa, que não são, via de regra, os de grupos julgados socialmente 

menos importantes (STONE, 1971, p.58 apud OLIVEIRA, 2011, p.32). 

Se trouxermos as reflexões de Stone para uma discussão relacionada às 

edificações históricas, sua compreensão se torna mais fácil. Um exemplo bastante 

recorrente tem sido o de pensar a história de uma sociedade somente através de 

palácios de seus reis, o que muitas vezes foi apenas o que restou de pé. Uma construção 

arquitetônica emblemática na História do Observatório Nacional, construída em madeira, 

perto da vila de astrônomos, por um habilidoso funcionário-residente, abrigava um grande 

armário projetado por ele para o acondicionamento de materiais, antes usados para 
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conservação e reparos no patrimônio móvel e imóvel do ON, diversas latas e embalagens 

etiquetadas com sobras das encomendas à Oficina. Sua residência no campus do MAST 

indicava a necessidade do técnico em instrumentação residir próximo ao local de 

trabalho, uma vez que as observações astronômicas aconteciam no período noturno. 

Após seu falecimento em 2005, esta residência, patrimônio de profunda carga simbólica 

para os profissionais de preservação da cultura material da C&T foi demolido por não 

estabelecer unidade estética com as demais construções do polígono de São Januário. 

No entanto, o projeto de construção do prédio anexo foi aprovado pelo IPHAN, mesmo 

que sua cúpula tenha estabelecido controverso diálogo com o conjunto arquitetônico 

tombado. Loureiro faz um alerta: 

Ressaltamos, portanto, a dimensão simbólica dos objetos, difícil de 
aprisionar nos limites dos sistemas de recuperação de informação, e os 
valores agregados que lhes conferem o status de “bens culturais” – 
integrantes de patrimônios de determinados grupos - além do caráter 
acentuadamente subjetivo dos critérios de seleção que determinam o 
que será preservado (e, consequentemente o que será condenado à 
extinção) (LOUREIRO, 2009, p.109). 

A necessidade de recuperar informações sobre a história do Observatório 

Nacional esbarrou novamente nas lacunas de documentação que o caderno de anotação 

de procedimentos do encarregado das Oficinas da Instituição, Odílio Ferreira Brandão, 

poderia esclarecer. Com o falecimento de Odílio Brandão em 2005, seu caderno não 

voltou mais ao Museu. Brandão não foi o único encarregado a documentar suas 

operações, mas poucos documentos das oficinas foram encontrados. A perda dessa 

fonte relevante à pesquisa sobre a memória material do Observatório Nacional não 

representou a total perda dos dados registrados porque Brandão havia publicado um livro 

com base no seu caderno de anotações. Sua extrema organização é comentada no 

prefácio do livro, onde o cientista Henrique Lins de Barros relata a surpresa ao visitar a 

casa de madeira com estante de ferramentas e sobras de material, construída por 

Brandão.   
Mas além de ferramentas e habilidade Seu Odílio guarda dois outros 
tesouros. O seu caderno de anotações de época não lhe permite 
enganos: está tudo anotado, dia a dia, detalhe por detalhe. O segundo 
tesouro, seu maior trunfo, é sua prodigiosa e precisa memória. Nada se 
perdeu (BARROS apud BRANDÃO, 1999, p.4). 

Odílio Ferreira Brandão catalogava até as sobras de madeira de cada setor, o que 

Henrique Lins de Barros conta ter sido decisivo na restauração do mobiliário do acervo. 

Brandão, de 1992 até 2004, colaborou com a documentação da coleção, fornecendo 
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informações sobre a função e o funcionamento dos objetos procedentes do Observatório 

Nacional.  

Steven Shapin descreveu as competências atribuídas a técnicos e artesãos e, 

dentre os técnicos seiscentistas que destacou, Robert Hooke nos remeteu a Odílio 

Brandão no rigor e no esforço que fazia em legar seu conhecimento. Apesar de raras 

referências aos nomes dos técnicos nas cartas de um “filósofo natural”, Shapin encontrou 

poucos nomes de operadores de aparatos em seus experimentos. Consultando as cartas 

de Robert Boyle e os diários do ex-técnico Robert Hooke, Shapin constatou 

comportamento oposto entre ambos em relação aos seus técnicos: 

Boyle não estava nem um pouco preocupado em treinar seus técnicos 
para que fizessem o que ele fazia; em certo sentido, eles não 
conseguiam fazer o que ele fazia porque não podiam ser quem ele era. 
Hooke era essencialmente preocupado com esse treinamento. Em 1675, 
ele disse a Aubrey, o qual então recomendava um jovem para ser 
empregado junto a Hooke, quais eram seus termos. Hooke queria 
compromisso integral da parte do jovem para que morasse com ele 
durante sete anos. Ele teria acomodações apropriadas e uma dieta 
simples, porém razoável. Em troca, Hooke o ensinaria a fazer o que o 
próprio Hooke fazia: “deixá-lo apto para as minhas atividades”. Hooke 
lembrava a Aubrey sobre o quão bem sucedido ele havia tornado Henry 
Hunt, que estava considerando aceitar um cargo em que receberia 150 a 
200 libras por ano. O treinamento que Hooke oferecia era tanto informal 
(ver-e-fazer) quanto formal. Houve ocasiões no final da década de 1670, 
em que a maior parte da platéia de suas palestras em Gresham consistia 
de seus técnicos presentes e passados e de outros mecânicos 
autônomos. Portanto, Hooke, de fato, era exatamente quem retratou no 
Microphagia – um mestre de técnicos (SHAPIN, 2013, p.198). 

Assim como um filósofo seiscentista pagaria para ter nas mãos o caderno de 

Hooke, a Coordenação de Museologia do MAST (CMU) ansiava pelo caderno 

desaparecido de Odílio Brandão. O diário de Hooke foi preservado e serviu de fonte de 

pesquisa para Shapin. Como o MAST não adquiriu em 2005 o arquivo pessoal de 

Brandão, o extravio transformou em fonte primária seu livro publicado. No entanto, a 

publicação apenas resume os procedimentos em breves relatórios anuais. É possível 

supor que a família permaneça com o arquivo pessoal de Odílio Brandão não por cogitar 

seu valor. Haveria então um meio de evitar tal prejuízo à cultura material científica? Icléia 

Thiesen, ao citar Fernando Báez, chama à atenção três influências relevantes nas 

políticas da instituição museológica: a política de Estado, a erudição como sua 

característica intrínseca e a área de interesse de cada gestor. Esta reflexão considera a 

persistência de uma antítese memória-história enquanto que a fidedignidade não cabe a 

nenhuma das duas. Michael Pollak, igualmente, admite em ambas a parcialidade. Foi 

doutorando de Pierre Bourdieu em 1975 e se aprofundou em situações de conflito. 
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Depois de seis longas entrevistas com sobreviventes de Auschwitz-Birkenau, na França, 

Áustria, Alemanha e Polónia; da análise de vinte e cinco textos autobiográficos; da 

consulta aos depoimentos no tribunal preservados em diferentes arquivos, sobre os quais 

gerou e analisou tabelas; da consulta aos testemunhos históricos coletados por diversas 

comissões e centros de investigação7, sua pesquisa lhe conferiu as condições para 

afirmar, na conferência de 1987: 

Se a memória é socialmente construída, é óbvio que toda documentação 
também o é.[...] É evidente que a construção que fazemos do passado, 
inclusive a construção mais positivista, é sempre tributária da 
intermediação do documento. Na medida em que essa intermediação é 
inescapável, todo o trabalho do historiador já se apóia numa primeira 
reconstrução (POLLAK, 1992, p.207). 

Thiesen adota este termo “história reconstituída” (2009, p.64) e, desse modo, 

desperta a reflexão sobre o fato de sermos reféns dos autores de documentos textuais, 

mesmo que a quantidade de documentos e diversidade de procedências confiram maior 

credibilidade de resultados. Este estudo não pretende se deter a histórias pessoais e sim, 

a histórias institucionais e para tanto encaminhará esta reflexão. 

Não se deve esquecer que, considerando a amplitude do conceito de documento 

– que não é apenas o textual - vivenciamos, em todos os grupos sociais pelos quais 

transitamos, o cotidiano de diversas políticas de aquisição e descarte, mesmo que um 

protocolo não tenha sido publicado ou registrado em decreto. Momentos passam e não 

têm recuperação, senão através dos recordadores, quando não se dispõe dos 

testemunhos materiais.  

Em se tratando das perdas de objetos e/ou de partes de objetos simbólicos para a 

reconstituição de uma história coletiva, muitas delas não serão sentidas por serem 

desconhecidas. Loureiro foi enfática em relação à parcialidade das políticas de aquisição 

e descarte para museus. Mais uma vez voltamos a Thiesen e à história como história 

reconstituída. Decisões, sejam técnicas ou políticas, não fogem da parcialidade ou, em 

última instância, trabalham com o produto de decisões outras que já foram tomadas. O 

Museu trabalha com o que restou. 

Na Conservação e Restauração do Patrimônio Material, o mito da reversibilidade 

desabou ao constatar-se que as gerações futuras apreenderão do objeto restaurado o 

produto da sua reação às nossas intervenções. Inevitavelmente, uma restauração 

modificará o curso da entropia no objeto. Longe de extremar o discurso na total aceitação 

                                                
7 Publicado por Michael Pollak (1948-1992) em 1990. Muito desse trabalho aparece em uma edição da 
revista intitulada L’illusion biographique. 
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do curso finito de todos os documentos, mas conservando certa resignação, as novas 

pesquisas apontaram para a necessidade de mínima intervenção8 em algumas partes do 

objeto e para a redução das condições ambientais de retração/expansão do material 

como ação preventiva.  

Por que essa reflexão, sobre a ínfima parcela de documentos sobreviventes, 

perdeu-se em conceitos contemporâneos de conservação de acervos? Em primeiro lugar, 

porque conservar não é fácil. No que se refere à conservação de objetos em países 

tropicais, menos ainda. Do pequeno volume de documentos que mereceram atenção e 

sobre eles supuseram relevância, muitos se degradam por efeito da umidade conjugada 

a temperaturas elevadas. Ademais, remendos e manejo inadequado, repletos de boa 

intenção, reduzem ou até eliminam informações valiosas que o objeto continha. Em 

segundo lugar, porque a queda do mito da reversibilidade ajuda-nos a compreender as 

palavras de Loureiro e admitir que, quase inevitavelmente, contaremos ao público 

visitante uma história parcial e construída. 

O termo quase foi usado porque sempre podemos repensar as políticas de 

preservação e multiplicar os olhares na composição de equipes de colaboração 

multidisciplinar a fim de ampliar o escopo das abordagens pela diversidade das fontes 

onde a ciência da Conservação-Restauração de objetos da C&T deve se ancorar.  

É fato que o contexto social em que se insere o Museu não sofre mudanças 

instantâneas. Segundo Thiesen, "[...] entendemos que nenhum saber se institui sem que 

antes tenha circulado em diferentes instâncias da sociedade, o que significa dizer que a 

verdade e as regras que ela estabelece são resultantes de formações sociais" (THIESEN, 

2009, p.64).   

 Mesmo que à família caiba a palavra final, arquivos pessoais como o de Odílio 

Ferreira Brandão são documentos a se buscar, por abordarem essencialmente a cultura 

material, por preencherem lacunas, enfim, por apontarem caminhos de pesquisa que os 

documentos textuais construídos pelas coordenações de pesquisa e gestão do ON não 

apontaram. As lacunas deixadas pela falta de documentação em Cultura Material 

Científica são muito prejudiciais ao trabalho dos profissionais de laboratórios 

institucionais de conservação de acervos. São as lacunas que esta pesquisa tentou 

preencher em relação à Luneta Bamberg nº10783. 

                                                
8 Quanto à banalização do termo mínima intervenção, Salvador Muñoz-Viñas admite que significaria nada 
fazer, mas alerta que a expressão tem sido melhor empregada em relação a aspectos particulares da 
intervenção, não à intervenção como um todo (MUÑOZ-VIÑAS, 2008, p.25). 
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Shapin (1989) exibe uma ilustração do laboratório de Lavoisier, cujos técnicos à 

esquerda foram recentemente cortados da imagem para que apenas o casal Lavoisier à 

direita ilustrasse o nobre labor científico. Isso se deu recentemente. Em um sentido, os 

técnicos ainda têm permanecido obstinadamente invisíveis porque os sociólogos têm 

transferido para cientistas muito do que caracteriza o trabalho dos técnicos. Sem 

estabelecer uma oposição entre a epistemologia e o trabalho árduo da Ciência, o que 

Shapin lembra é que resultados são produzidos por um processo conjunto que envolve 

várias pessoas com diferentes funções e habilidades. Não haveria cientistas sem 

técnicos, assim como não haveria técnicos sem Ciência. A precisão dos dados coletados 

só é possível graças à instrumentação e a procedimentos irrepreensíveis em laboratório 

que garantem a publicação do trabalho científico (SHAPIN, 1989, p.558-559).  

Muitos técnicos individuais são insubstituíveis, e seu conhecimento de aspectos 

centrais do laboratório os torna essenciais para o processo científico ou para a 

salvaguarda de equipamentos. Especialmente aqueles que têm estado em um laboratório 

por um longo tempo têm profundo saber da função e finalidade do equipamento, e, em 

alguns casos, tem uma melhor compreensão da ciência envolvida do que os cientistas 

que estão no comando do projeto, ao ponto de confundir-se o técnico mais antigo e o 

cientista, em alguns casos. Então seria um erro ignorar os elementos científicos formais 

do conhecimento que dá suporte a tarefas de técnicos e artífices (SHAPIN, 1989, p.562). 

Apesar de as informações da publicação de Brandão estenderem-se a 

procedimentos em todos os setores do Observatório, este estudo deteve-se apenas às 

informações relativas ao solo do sítio de observação e informações relativas a este 

instrumento de Bamberg e os pavilhões onde operou. 

 

1.1 - A Preservação in situ da Luneta Meridiana Acotovela 10783 de Bamberg 

Simplesmente herdar não é suficiente; as pessoas devem perceber que 
são herdeiras do passado, herdeiras das coleções que possuem, livres 
para decidir por si mesmas o que vão fazer com o passado, o que isso 
significa para elas agora e o que isso pode significar para elas no futuro 
O patrimônio científico que preservamos, estudamos e interpretamos - 
em sua mudança vertiginosa, mas também em sua presença constante - 
está profundamente entrelaçado com nossa busca milenar de 
conhecimento sobre a natureza, o universo e nós mesmos. Está 
profundamente entrelaçado com o que é ser nós (LOURENÇO; 
WILSON, 2013)9 

                                                
9 Do original “Merely to inherit is not enough; people must realise that they are heirs to the past, heirs to the 
collections which they own, free to decide for themselves what they are going to do with the past, what it 
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O Museu de Astronomia e Ciências Afins foi inaugurado em oito de março de 

1985, como resultado do Projeto Memória da Astronomia e Ciências Afins - PMAC (RE 

130/82 de 11/10/82), que tinha como objetivo a criação de um Museu de Ciências voltado 

para a preservação, para a pesquisa histórica e para a formação de recursos 

pedagógicos. Com o decorrer do tempo, o MAST assumiu também o compromisso de 

desenvolver um novo projeto para a identificação do patrimônio brasileiro de C&T e 

preservação da memória científica brasileira em apoio a outras instituições (GRANATO; 

SANTOS, 2010). 

O conjunto paisagístico do campus de aproximadamente 44 mil metros 

quadrados, além do conjunto de edificações históricas e das coleções que compuseram o 

acervo MAST no momento de sua criação, foi patrimonializado pelo IPHAN em 1986, 

pelo Processo no1009-T-79/IPHAN, Livro Histórico volume 1, folhas 94-97, inscrição 509, 

de 14/08/1986 (GRANATO; SANTOS, 2010, p.49 a 53). Em 9 de outubro de 1987, foi 

tombado também pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural - INEPAC -, um dos 

poucos acervos em C&T tombados no Brasil. 

Granato e Santos (2010) enfatizam que o conjunto de pavilhões dos instrumentos 

que integram o sítio de observação do céu, com os instrumentos astronômicos fixados 

em seus locais originais, constitui uma singularidade mundial. Tal conjunto de 

instrumentação astronômica formado por telescópios, foto heliógrafo, lunetas, seus 

abrigos edificados, com suas miras e lentes colimadoras, construído até 1921, dialogando 

com o Ecletismo do prédio principal, vem sendo restaurado, obedecendo ao design que 

orientou cada construção.  

De frente para os pavilhões equatoriais, estão os pavilhões dos instrumentos 

meridianos, os de planta retangular. Os quatro pavilhões meridianos foram construídos 

nas décadas de 1910 e 1920 e são os locais de instalação da luneta zenital de Heyde, 

das lunetas meridianas acotoveladas alemãs Askania e Bamberg, seguidas do Círculo 

Meridiano de Gautier. 

1.1.1 - O Pavilhão Bamberg: de Carl Zeiss aos usuários 

[...] o conceito de estado original, conforme aponta Appelbaum (2009) 
pode ter distintas formas de abordar: o estado original como o primeiro 
ou como o atual ou como o usado; ou ainda, como um processo. Neste 
sentido, é possível observar que o campo da Conservação-Restauração 
no final do século XX e início do século XXI depara-se com a superação 

                                                                                                                                              
means for them now and what it may mean for them in the future.’’ The scientific heritage we preserve, study, 
and interpret—in its vertiginous change but also in its constant presence—is profoundly entangled with our 
millenary quest for knowledge about nature, the universe, and ourselves. It is profoundly entangled with what 
it is to be us” (LOURENÇO; WILSON, 2013, tradução da aluna). 
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de alguns destes princípios e critérios, estando diante de 
questionamentos e reflexões ainda em processo (HANNESCH, 2013, 
p.94). 

Típicos da era industrial, os dois abrigos meridianos maiores, salas 37 e 38 no 

Morro de São Januário, foram montados a partir de estrutura metálica e materiais 

importados da Zeiss de Jena, na Alemanha. A sala 37, ou Pavilhão 710, é tratada hoje, 

carinhosamente, como Pavilhão Bamberg (Figura 3) e, ao longo de sua trajetória de uso, 

ganhou adaptações ao instrumento, ao uso e aos usuários, modificações que não 

estavam no projeto Zeiss. No Pavilhão Bamberg, o pé direito, mais alto do que o Pavilhão 

3611, deve-se a que seu projeto original destinava-se a abrigar o círculo meridiano de 

Heyde.  

Com dupla parede, uma externa e outra interna em venezianas de madeira, 

levantadas sobre porão em alvenaria de pedra em planta retangular, o pavilhão possui 

grandes janelas na direção norte-sul, utilizadas para observação do céu e para antes 

aferir o instrumento através da lente colimadora e da mira, localizadas em frente ao 

pavilhão. A fotografia abaixo enquadra o Pavilhão Bamberg e o abrigo de sua lente 

colimadora. O enquadramento da fotografia não contemplou o abrigo de sua mira, mais 

distante. 

 
Figura 3 - Pavilhão da luneta 10783 de Bamberg: fotografia de autoria e data desconhecidas. 

Acervo MAST. 

Brandão (1999) relata os materiais importados empregados nas coberturas de 

abrigos de lunetas no ON: até 1941, a cobertura das cúpulas dos pavilhões das lunetas 

zenital, a acotovelada Askania, a equatorial 21 e a equatorial 32 ainda era de ruberóide 

ou substâncias análogas12: era o rub-oid, segundo Brandão, importado dos EUA, um 

material prensado tipo papelão, impregnado de betume, o mesmo da cobertura dos 
                                                
10 O técnico de instrumentação Ricardo de Oliveira Dias, em entrevista concedida informalmente, esclareceu 
tal denominação usual entre os técnicos: referia-se apenas à numeração das portas em todo o complexo. 
Consta na plaquinha acima de cada porta, inclusive no prédio principal, e designava cada chave no molho. 
11 Idem 
12 Como consta no ofício remetido nº222 de 26 de abril de 1917. 
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abrigos meteorológicos (BRANDÃO, 1999, p.18). Do revestimento da cúpula da 

equatorial 46, Brandão descreve o Celotex como um material norte-americano feito de 

bagaço de cana (BRANDÃO, 1999, p.40). A trapeira móvel do Pavilhão Bamberg, 

construído por Carl Zeiss, de Jena na Alemanha, é típica com cobertura abobadada. 

O Ofício nº50, de 7 de abril de 1915, recebido pelo Observatório, tratou, segundo 

o astrônomo Gilberto Silva13, do “forro interno das paredes da cobertura metálica do 

círculo meridiano de Heyde (folhas de zinco onduladas)” no Morro de São Januário. 

Entretanto, não foi possível conhecer o teor deste documento14. Em 1913, Morize já havia 

recebido, no Morro de São Januário, as peças metálicas para montagem do Pavilhão, 

designado em diversos ofícios como "a sala meridiana média"15, e cuja encomenda a 

Zeiss através da JW&C é comunicada no ofício nº200, de 03 de abril de 1913, pelo valor 

de 15: 300$000 (quinze contos e trezentos milréis), mas a demora de envio do orçamento 

de montagem pelos construtores alcançou o período da Primeira Guerra Mundial e 

abortou negociações a partir de 1915. As peças metálicas dos pavilhões meridianos 

grande e médio, em espaço descoberto, enferrujavam. Apesar de o ofício nº504, de 11 

de novembro de 1914, comunicar o reinício da construção dos abrigos meridianos 

maiores e que, por isso, poderia ser providenciada a desmontagem de instrumentos do 

Castelo, o ofício nº557, de 05 de dezembro de 1914, lamenta que a Guerra tenha 

impedido a contratação dos mecânicos das Casas Construtoras. Seguiram-se vários 

ofícios e memorandos reclamando da exposição das ferragens ao tempo.16 

O anúncio de estarem concluídas as etapas da obra do Pavilhão previstas no 

projeto veio através do ofício nº592, de 11 de outubro de 1915, mas comunica que "a 

parte concluída necessita de muitos complementos". No ofício nº37, de 19 de janeiro de 

1916, adireção do Observatório comunica ao engenheiro do Ministério que, em visita às 

obras do novo Observatório, constatou muita goteira e pintura malfeita nos pavilhões 

meridianos. Neste mesmo ano, foram encontrados documentos que dão conta da 

infestação de cupim no futuro Observatório. O ofício nº743, de 14 de novembro de 1916, 

descreve o ataque aos assoalhos, tetos, todo o madeiramento, arriscando os 

instrumentos e mobiliário já depositados no edifício que serviu de escritório da 

fiscalização das obras. 

                                                
13 Informação extraída do Inventário do Major. 
14 Os colaboradores do Arquivo MAST informam que a classificação do fundo ON ainda não foi feita. Foi 
possível perceber que os arquivos cuja classificação foi prioritária são arquivos pessoais. 
15 Of.123 de 20/11/14, Of.37 de 19/01/16 e Orçamento de julho de 1911.  
16 Dos quais podemos citar o of. nº140 de 04/04/14, of. nº260 de 13/06/14, of.557 de 05/12/14, of.595 de 
15/10/15. 
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Ao pavilhão médio de Zeiss e demais pavilhões de madeira, cabia constantes 

tentativas de controle das infiltrações e pragas. Há relatos desde 1935 em Brandão 

(1999) sobre conserto de objetos por infestação de cupins no Morro de São Januário. 

Ofícios remetidos pelo ON dão conta da baixa de dois instrumentos novos cuja estrutura 

metálica fora corroída pelo líquido secretado por insetos xilófagos17 que na embalagem 

dos instrumentos fizeram sua casa. A infestação de cupins foi devastadora nas caixas 

originais das pêndulas nos pavilhões do Morro de São Januário. Suas caixas de madeira 

sofriam substituição ainda durante sua função primária, até que a pêndula do fabricante 

Strasser, no Pavilhão Bamberg, acabou sendo descartada18 (BRANDÃO, 1999); a 

pêndula Leroy nº1201 que a substituiu permanece lá até hoje. Atualmente, um sistema de 

controle para cupins, instalado no campus pelo MAST, eliminou os ataques por esses 

insetos e o monitoramento periódico vem resguardando o acervo. 

Foi possível colher em Brandão (1999) ao menos duas importantes modificações 

no projeto Zeiss que se incorporaram à trajetória de uso deste abrigo histórico:  

· Assim que as colunas para sustentação de círculos meridianos foram 

substituídas em 1921 por bancada para lunetas acotoveladas, um tablado 

de madeira com alçapão foi construído sobre o piso para adaptar as 

diferentes estaturas dos usuários, ao alcance da lente ocular da luneta.  

· Dentro da parede dupla de madeira do Pavilhão, foi construído em 1963 

um discreto armário embutido também de madeira para, segundo Brandão 

(1999), guardar o material dos técnicos de manutenção dos instrumentos.  

Importante salientar que os usuários do objeto agora musealizado se converteram 

em co-autores do fabricante, como construtores de sua trajetória de uso, trajetória que o 

próprio objeto documenta. O que se deu com o pavilhão do instrumento, deu-se também 

com os instrumentos que nele operavam e algumas dessas adaptações foram feitas em 

resposta ao ataque de pragas xilófagas no pavilhão e em todo o campus.  

Os profissionais de Preservação do MAST, recém-criado, foram informados por 

Odílio Brandão de que o relógio e o cronógrafo que ocupavam seu pavilhão foram 

realmente objetos relacionados à luneta 10783 de Bamberg na última fase da trajetória 

de uso: um Cronógrafo Marconi e uma pêndula Leroy (Figuras 4 e 5). 

                                                
17 Insetos que se alimentam de celulose, como cupins. 
18 O exemplar Strasser do acervo MAST não pode ser relacionado à luneta 10783 de Bamberg devido a esta 
informação de descarte de um outro exemplar, relatado no caderno de Brandão. 
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Figura 4 - Pêndula nº1201 da L.Leroy 
& Cie, Paris, com dimensões (149 x 
42 x 22)cm. Acervo MAST. 

Figura 5 - Cronógrafo nº361555 da Marconi’s 
Wireless Telegraphic Co Ltd, Londres, com 
dimensões (32 x 33 x 49)cm. Acervo MAST. 

Dentro da parede dupla do Pavilhão, era possível entrar por pequenas portas que 

permitiam aos técnicos da Oficina fazer a manutenção dos cabos que controlavam as 

duas vedações da janela, uma das quais, envidraçada. O piso em ladrilho do Pavilhão da  

Bamberg 10783 se estende aos degraus da escada. O acesso ao Pavilhão se dá por 

escada com corrimão de influência art nouveau e o acesso ao porão, que alagava, se dá 

por pequena porta embaixo da escada. A trapeira de estrutura e revestimento metálicos 

era aberta manualmente.  

1.1.2 - Integrantes do conjunto museológico e integrantes do objeto 

O mobiliário do Pavilhão compunha-se então do armário embutido construído em 

1963 (BRANDÂO, 1999), do armário do cronógrafo Marconi e de um conjunto de mesa e 

cadeira, que foi identificado com o auxílio do astrônomo Oliveiros Cardoso Tavares em 

1993. Na filmagem de sua entrevista19, Oliveiros Tavares cobrou com carinho que o 

conjunto fosse completado no Pavilhão.  

Paralelamente a eu vir aqui fazer as observações de estrelas para o 
serviço da hora, eu aproveitava e fazia também a observação da 
passagem, pelo plano meridiano, dos planetas.[...] Isso é serviço 

                                                
19 TAVARES, Oliveiros Cardoso; BRANDÃO, Odílio Ferreira. Entrevista com Oliveiros Cardoso Tavares e 
Odílio Ferreira Brandão no Pavilhão da Luneta Meridiana Bamberg. (23min25s) Filmagem: Durval Costa, 
(44min39s.). Edição: MAST. Rio de Janeiro: MAST, 07 abril de 1993. Participam do vídeo Oliveiros Cardoso 
Tavares, Odílio Ferreira Brandão, Vera Pinheiro, Jusselma Duarte e Cláudia Penha dos Santos. Entrevista 
concedida ao Serviço de Documentação do Museu de Astronomia e Ciências Afins-MAST. 
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individual. Tinha uma mesa aqui, não tem mais? Cadê a mesa daqui? 
Tinha uma mesa aqui, a gente sentava numa cadeirinha aqui, fazia o 
programa do observatório - porque a gente já sabe mais ou menos 
quantos minutos leva cada estrela - então tinha uma tabela de estrela e 
pela ascensão reta fazia o programa de estrelas, quinze estrelas, vinte 
estrelas, fazia o programa, então a gente vinha observar, marcava ali: 
estrela 1, estrela 2, aí, quando chegava um planeta, fazia uma pausa, 
parava para observar o planeta (TAVARES, 1993)20. 

Este documento audiovisual nº1 do Núcleo Documentação e Conservação do 

Acervo do MAST (NUDCAM), constitui-se de duas filmagens pela oficina de museografia 

do Núcleo: a filmagem da desmontagem de uma pêndulapor Odílio Ferreira Brandão e a 

filmagem da entrevista concedida por Oliveiros Tavares, dentro do Pavilhão da Luneta 

10783 de Bamberg, à Cláudia Penha dos Santos, Vera Pinheiro e Jusselma Duarte, com 

a participação de Odílio Ferreira Brandão. A mesa do início do século XX a que se referiu 

o astrônomo tem quatro gavetas, mede 89cm de altura, foi tombada junto com todo o 

acervo em 1986 (IPHAN 84.16.049) e seu registro no MAST é MOB.2006/0111 a, b, c, d, 

e. A cadeira com a qual a mesa cumpria função de uso no Pavilhão da Bamberg tem a 

mesma altura que ela, é giratória, com acento estofado, registrada no MAST como 

MOB.2006/0112.  

Esse encontro, além de esclarecedor, sobre o funcionamento e manutenção do 

instrumento, inclui momentos preciosos, como as recordações sobre os usuários da 

luneta e a constituição do retículo do micrômetro descrita adiante. Brandão e Tavares na 

entrevista usaram a expressão um pouco antes de 76, mas não determinaram realmente 

o último ano em que a Bamberg operou. Adiante será descrito o conteúdo de uma das 

planilhas de observação em 1974. 

O conjunto arquitetônico da luneta 10783 de Bamberg compõe-se do seu abrigo, 

do abrigo de sua mira distante dele na direção norte (N) e do abrigo de seu colimador21 

ou lente colimadora que, focalizada pela luneta através da janela N, encontra a mira a 

seguir. Segundo o astrônomo Allyrio de Mattos, poderia haver outro colimador ao sul (S), 

mas um só colimador com uma mira é o suficiente na operação da luneta acotovelada. 

No serviço da hora, costuma-se determinar a constante a em funcção do 
azimuth da mira, sendo este, por sua vez determinado periodicamente, 
para verificar a estabilidade da mira. Como se sabe, a mira consiste em 
um signal luminoso colocado no foco principal de uma lente de longa 
distância focal. Naturalmente, quanto mais longo for o foco da lente, 

                                                
20 Comentário do astrônomo Oliveiros Cardoso Tavares aos 22min15s do documento audiovisual da 
entrevista concedida ao MAST em 1993 no interior do Pavilhão da luneta 10783 de Bamberg. 
21 Colimação. Em óptica, processo que permite tornar paralelos os raios luminosos de um feixe.[...] 
Colimador. Instrumento auxiliar constituído de uma objetiva no plano focal, onde se encontra um objeto 
(fonte pontual, retículo, fenda) do qual ele fornece uma imagem situada no infinito, permitindo desse modo 
efetuar a colimação de um instrumento óptico (MOURÃO, 1995, p.180). 
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melhor será, no ponto de vista da estabilidade da mira. [...] É uma 
medida bastante aconselhável installar 2 miras uma ao norte, outra ao 
sul. Há assim uma verificação mais acertada do azimuth da luneta. 
Naturalmente, existindo ao menos um collimador, é claro que a mira 
deve estar um pouco mais elevada que este (MATTOS, 1929, p.22-27). 

 Alllyrio de Mattos deixa claro não apenas o funcionamento destes objetos 

relacionados como também define a organicidade do conjunto arquitetônico relacionado à 

luneta 10783 de Bamberg. Antes da musealização, todas as lentes colimadoras e suas 

miras haviam sido transferidas para o depósito, lamentavelmente sem etiquetagem. Além 

da dificuldade de identificação da mira que historicamente fez parte do conjunto de 

operação da Luneta Bamberg, relatos em entrevistas informais22 reiteraram que 

insuficiente seria a segurança para expô-las in situ, com os poucos funcionários de 

vigilância que o Museu tem hoje em seu quadro funcional, tema tratado no Capítulo 3.  

Do mesmo modo, diversos ofícios e relatórios do Observatório Nacional 

documentam o número exíguo de funcionários de pesquisa, manutenção e limpeza diante 

da importância da instituição e dos problemas a serem sanados. Infestações por térmitas, 

eventos sucessivos de goteiras, falta de verba, reviravoltas políticas, institucionais e 

federais, deixaram importantes lacunas que as pesquisas vêm revelando. Por outro lado, 

esses fatos, dentre outros, determinaram que: “a documentação encontrada está muito 

fragmentada e, em muitos casos, os dados coletados não são precisos” (GRANATO; 

SANTOS, 2010. p.61), dificultando a construção de uma história mais detalhada. 

A preservação dos vestígios materiais relacionados com a História da Ciência e 

da Técnica, negligenciada por tantas instituições de pesquisa, contou em alguns casos 

com o recolhimento sistemático de objetos de extremo valor simbólico por técnicos de 

longa carreira ou colecionadores autodidatas ávidos por leilões e lojas de antiguidades. 

Dessa forma, não é de se desconsiderar que muitos desses objetos de C&T, resgatados 

de arquivos pessoais, representem para os Museus de Ciência um eterno desafio de 

contextualização ou de composição de objetos relacionais. Paolo Brenni expõe também 

sua preocupação com a reincidência de exposições de instrumentos em sucessão 

cronológica sem contextualização: “objetos curiosos, às vezes belos, mas quase sempre 

mudos” (BRENNI, 2007, p.167).  

Desde sua criação, em 1981, a Scientific Instrument Commission (SIC) traduz 

uma mudança de postura que só se multiplica e contribui para um novo olhar em relação 

                                                
22 Aos entrevistados cujo volume de informações relacionadas à instrumentação e às condições climáticas 
era maior, o convite para a concessão de entrevista em mp4 ou mp3 ou via endereço eletrônico (nessa 
ordem de tentativas) inviabilizava nova entrevista. Dos modelos de autorização no anexo 1, apenas Jair 
Barroso Junior fez uso. 
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à cultura material da C&T. Entretanto, quando a descontextualização é fruto de 

informações desencontradas ou inconsistentes, não se pode inventar nem forçar o 

encaixe de peças como as de um quebra-cabeça. Nesse caso, o público precisa ser 

informado dessa realidade e os profissionais de museus devem problematizar a 

existência dessas lacunas (BRENNI, 2007). 

Os profissionais do Laboratório de Conservação de Objetos Metálicos (LAMET-

MAST) do MAST, responsável pela conservação dos objetos do Acervo Museológico, 

foram treinados voluntariamente por Odílio Ferreira Brandão, além da experiência que 

vem adquirindo sob supervisão de Marcus Granato. Seguem rotina voltada para a 

preservação do patrimônio de ciência e tecnologia e guardam diversas peças do ON 

ainda sem qualquer identificação que as liguem a algum dos objetos musealizados. Com 

a responsabilidade apontada por Brenni (2007), a pesquisa de materiais e o estudo sobre 

o funcionamento, fabricação e história dos objetos do acervo são rotina no laboratório. 

Um conceito de design, um tom de verniz, a combinação de materiais e a primeira 

camada pictórica nas ligas de ferro podem auxiliar na identificação de antigas 

canibalizações. Os construtores de instrumentos de Astronomia substituíram, aos 

poucos, os componentes vegetais por mais componentes minerais. Há componentes 

vegetais apenas dentro de alguns níveis de bolha da luneta Bamberg 10783, além de 

seus dois punhos. O exame das peças da própria luneta vem contribuindo para a datação 

e identificação das partes dissociadas pelo ON na fase de uso ou na fase de 

sucateamento do patrimônio em desuso. 

Em 1993, ainda não era possível definir o período provável de aquisição da luneta 

pelo ON e estimou-se primeiramente uma aquisição em 1912. O exame do objeto como 

documento foi o que relacionou a luneta Bamberg 10783 com o Relatório Ministerial de 

1908, referente ao ano de 1907. As placas do Observatório e do revendedor na base da 

luneta documentavam a incompatibilidade com a hipótese inicial (Figura 6 e 7). 

 
Figuras 6 e 7 - placas do próprio instrumento oferecem o ano de 1907 como limite para a chegada 

da luneta 10783 de Bamberg. Foto: Ricardo Dias (RD), 2012. 
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O ON ainda usava a nomenclatura Observatório de Rio de Janeiro, nomenclatura 

da Instituição apenas até 1909, e a famosa empresa JW&C ainda se chamava JV&C em 

um endereço antigo, número 11 da rua da Candelária. Como a JV&C teria mudado de 

nome para Janowitzer, Wahle & Co no fim de 1907, após vinte e três anos de tradição no 

mercado23, esta equipe de pesquisa buscou outro relatório que indicasse a chegada de 

uma luneta acotovelada antes de 1908, quando a JV&C não poderia mais ter fornecido o 

instrumento. Alguns documentos e publicações ajudaram a descartar a primeira hipótese 

de datação (1912), sugerida pelos ex-funcionários do ON por absoluta dificuldade de 

acesso às digitalizações de que hoje dispomos na web. 

A inscrição, puncionada pelo fabricante no cubo central da luneta, registra: CARL 

BAMBERG FRIEDENAU-BERLIM 10783. Pequenas punções24 nas peças, ora pontos 

com algarismos ora apenas algarismos, podem ser visualizadas na desmontagem, bem 

como a camada pictórica mais antiga na liga de ferro (Figuras 8, 9 e 10).  

 

   
Figuras 8, 9 e 10 – Desmontagem revela o que restou do tom verde da camada mais antiga de 

tinta. Fotos: RD, 2012. 

Grande parte das peças possui a punção de número 1, à exceção de uma porca 

nº6 e outra nº8, exibidas abaixo, junto a peças provavelmente originais deste lote (Figura 

11). 

 

                                                
23 O livro Impressões do Brazil no Seculo Vinte, editado em 1913 e impresso na Inglaterra por 
Lloyd'sGreaterBritainPublishingCompany, Ltd., dedica as páginas 573 a 626 ao Comércio da Capital Federal 
e na página 585 resume a história da JW&C e situa a JV&C entre 1886 e 1907. Disponível em: 
http://fauufpa.files.wordpress.com/2011/02/123edew.pdf. Acesso em: 12 dez. 2016. Disponível em: 
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300g00.htm. Acesso em: 17 mai. 2016. 
24 Punções e matrizes são utensílios que, ao sofrer impacto contra um material, produzem uma concavidade 
cujo perfil pode ser identificado pelo tato ou pelo contraste entre luz e sombra. Na escrita em Braille, o 
punção impacta o papel de modo a gravar em relevo os pontos para que os cegos leiam com os dedos. Na 
marcenaria, cada objeto mobiliário fabricado recebe a punção que identifica seu fabricante. No estudo de 
objetos de C&T históricos, é possível encontrar marcas resultantes da ação de punções com o nome do 
fabricante, com o número de série do exemplar fabricado, com ícones que indicam encaixes e marcas 
referentes ao número do item no lote encomendado. Todas estas são inscrições gravadas nas peças 
metálicas. Essas punções, via de regra, são confeccionadas em liga metálica mais dura do que o material a 
ser gravado (nota da aluna). 
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Punções do fabricante encontradas 

  
 

Alavancas do micrômetro nº1 Eixo do micrômetro nº1 

   

Porca do nivelamento direito nº8 Porca do nivelamento direito nº6 Mancais nº1 

   

CARL BAMBERG FRIEDENAU-BERLIM 10783 
Zoom ótico nos últimos algarismos mesa do micrômetro nº1 

   
nº1. nas juntas de uma coluna da base B nº1 na outra coluna da base B 

Figura 11 – Punções do fabricante na Luneta 10783 de Bamberg. Fotos: RD, 2012. 

É possível suspeitar que o lote Bamberg de que a Luneta 10783 fez parte tenha 

sido um lote de apenas um item para o Observatório Nacional naquele momento, mas 

não foi o primeiro instrumento de Bamberg no ON, como será visto adiante. 
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As lentes oculares apresentam numeração distinta que, como será abordado 

adiante, corresponde à capacidade de amplificação da imagem observada. 

Como exibido na digitalização em 3D, além do número de catalogação pintado 

discretamente nas partes do instrumento com nanquim branco (MAST/1993/0132), foi 

encontrado apenas um número de patrimônio do ON (ON967), um número diferente dos 

números de inventário encontrados, todos diversos entre si.  

Em 1970, Odílio Brandão relatou em seu caderno a impressão à tinta dos 

números do Novo Inventário dos instrumentos: 

Neste ano, foi feito um novo inventário, cujo comando ficou sob a 
responsabilidade da administração. Minha colaboração limitou-se 
somente na impressão dos números de identificação, ficando tudo 
embaralhado porque não foi obedecida a ordem de entrada de aquisição 
de bens. Informo que esse inventário refere-se aos números 
acompanhados das letras ON. (BRANDÃO, 1999, p.48) 

Apesar do relato de Odílio Brandão levar à inferência de que a data de aquisição 

sempre havia sido o critério dos inventários, pudemos verificar que nem sempre foi 

assim, nem os critérios de cada inventário eram apresentados. 

1.1.3 - Os Inventários do ON consultados no AHI-MAST 

O Inventário de 1920 dos bens no Morro do Castelo e no Morro de São Januário 

divide-se em dois capítulos: um com a lista do que restava no Morro do Castelo e outro 

com a lista do que já estava em São Januário. Em São Januário, na Seção de Phisica do 

Globo, constava a luneta nº10783 de Bamberg (Quadro 1) entre os instrumentos apenas 

montados, não em serviço: 

QUADRO 1 – Item 462 do Inventário do ON em 1920 

Seção de 
Phisica do 

Globo 
Instrumentos Montados 

462 
Instrumento de passagem por C.Bamberg, luneta acotovelada de 85mm de 

abertura, com base de Dollen e michrometros automáticos, no valor de 
2:800$000 

 

Este inventário confirma que, em 1920, a luneta Bamberg 10783 já havia sido 

transferida para a nova sede, apesar de ainda não ter voltado a operar. Entretanto, não 

fica claro que pavilhão servia à seção de Phisica do Globo (ON, 1920). Era um abrigo de 

baixo custo (640 mil réis), se comparado ao preço pago à Zeiss pelo Pavilhão médio 
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(quase 16 contos de réis), segundo o ofício de 11 de setembro de 1917 (ON, 1920). 

Como havia mais abrigos de instrumento do que estes preservados pelo MAST, não foi 

possível identificar sua localização. 

Uma série de memorandos desde 191725, do escriturário e do chefe das oficinas, 

deixam claro que o Inventário levou ao menos 3 anos para ser concluído por Alfredo de 

Castro Almeida, que dependia da lista de instrumentos em posse de Alix Lemos. Não foi 

encontrado qualquer inventário anterior a este.  

O Inventário do ON em 1920 descreveu a abertura de 85mm e a informação foi 

replicada em outros inventários. No entanto, são inventários que apresentam diversas 

confusões de informação, citadas adiante. A informação mais antiga consultada a esse 

respeito é o relatório de observação em que Domingos Fernandes da Costa (1882-1956) 

descreve 80mm de abertura na lente objetiva da luneta de Bamberg. Domingos da Costa 

foi o astrônomo “a quem estiveram entregues instalações e montagens dos principais 

instrumentos da Instituição [...]” (BARROSO JR, 1961, p.8). Barroso Junior referiu-se 

apenas à trajetória da nova sede, entretanto, Henrique Morize se refere a Costa como 

assistente-chefe ao transcrever trecho do relatório de 1909 (MORIZE, 1987, p.170-171). 

A íntegra deste relatório não foi encontrada, assim como muitos documentos do Castelo 

também não foram, restando-nos apenas o trecho publicado. Importa destacar que o 

astrônomo Domingos Fernandes da Costa é o autor do mais antigo relatório do 

instrumento e, de acordo com os livros citados, possivelmente quem a retificou, montou e 

deu-lhe a primeira luz. 

O Inventário de 1920 apresenta uma peculiaridade: há a descrição do que ainda 

está no Castelo e há o capítulo referente ao Morro de São Januário, onde há uma lista 

dos instrumentos já em serviço e a lista, como já dito, dos instrumentos apenas 

montados. Cada instrumento fixo vem seguido de uma cúpula e de alguns aparelhos. 

Uma regularidade que talvez signifique a localização de cada um e o conjunto de 

aparelhos a ele relacionado. Na Figura 12, lê-se a página da luneta 10783 de Bamberg.  

O trecho referente à luneta 10783 de Bamberg é o que transcrevemos a seguir: 

ü nº462: um Instrumento de passagem por C.Bamberg, luneta acotovelada de 85 de 

abertura, com base de Dollen e michrometros automaticoa, no valor de dois contos e 

oitocentos mil réis 
                                                
25 Será descrita mais adiante uma peça que havia apresentado problema em 1917 na luneta nº10783 de 
Bamberg. Como o Inventário de 1920 esteve em andamento desde 1917, pode não ter sido possível 
descrever neste seu novo destino e que seja esta a peça descrita separadamente no Inventário seguinte, em 
1921. 
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ü nº463: um abrigo meridiano de tecto móvel, no valor de seiscentos e quarenta mil 

réis 

ü nº464: um chronografo impressor, no valor de um conto e quarenta mil réis 

ü nº465: um chronografo de cylindro de Peyer Farvarger, no valor de novecentos e 

sessenta mil réis 

 

Figura 12 - Página do Inventário de 1920 que ilustra a metodologia adotada. Foto: Luci Meri 
Guimarães, 2015. 

Este inventário não deixa claro que abrigo é este, mas pode ter descrito dois 

cronógrafos inicialmente instalados com a luneta 10783 de Bamberg: um cujo fabricante 

não foi informado e outro Peyer Farvarger que pode ou não ser justamente o exemplar do 

ON que pertence ao acervo museológico do MAST e cuja fotografia mais antiga que 

restou (Figura 13) está disponível na base de dados do MAST. 
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Figura 13 - Cronógrafo de cilindro de Peyer Farvarger. Foto: data e autor não encontrados. Acervo 
MAST. 

 

Neste ano, restavam apenas 2 armários envidraçados, 3 mesas, 6 cadeiras de 

palhinha e 1 cofre de ferro na Sala Meridiana do Castelo. Ressalta-se que a abertura da 

objetiva descrita nos inventários diverge da abertura informada por Domingos Fernandes 

da Costa, o que será comentado adiante mais uma vez. 

Na mesma caixa ADM118, encontra-se o Inventário de 1921, sem as oito 

primeiras páginas, mas foi possível levantar que o terceiro Pavilhão Meridiano do Morro 

de São Januário, chamado de abrigo do círculo meridiano de Heyde, não abrigava 

nenhum instrumento nem mobiliário de plantão de observação do céu, apenas duas 

escadas de 12 e de 15 degraus, apesar de o círculo constar no inventário. Nos dois 

abrigos meridianos menores estavam as duas lunetas de Heyde, segundo este 

inventário. Consta também a informação de que a luneta meridiana de Dollond operou no 

serviço da Hora apenas até 1920.  

A luneta Bamberg 10783 está descrita na lista de bens móveis, mas, sem o 

inventário de bens imóveis, não é possível verificar se ainda estava montada na Seção 

de Phisica do Globo nem sua localização. Aparecem contradições na descrição do 
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instrumento: foi descrita como patrimônio 460, mas seu número de fabricação está no 

patrimônio 433. Adiante, esta pesquisa apresenta o catálogo em que as lunetas 

acotoveladas são consideradas círculos portáteis com luneta acotovelada, portanto a 

desatenção nos inventários não seria tão discrepante.  

Em consulta ao Fundo ON no AHC-MAST, o que foi encontrado de mais antigo 

sobre instrumentos de Bamberg foi:  

· o Ofício nº977 de 25 de setembro de 1894, em que a repartição comunica não ter 

condições de reparar o círculo meridiano de Bamberg, mas somente as oficinas de 

Bamberg;  

· a carta de 28 de janeiro de 1908 sobre empréstimo do círculo meridiano Bamberg 

depois de reformado no construtor;  

· o Ofício nº32 de 13 de março de 1908 que comunica sua devolução;  

· o Ofício nº1752 de 17 de fevereiro de 1909 que trata do caixote com “luneta do 

círculo M. Bamberg e base dele”26. 

 

QUADRO 2 – Itens do Inventário do ON em 1921 

nº de 
inventário Item do patrimônio 

433 2 círculos meridianos portáteis com lunetas acotoveladas a 65mm de abertura, 
nº10783 e 11845, C.Bamberg a 2:400$000 cada um. 

460 1 instrumento de passagem, luneta acotovelada de 85mm de abertura, com base 
de Dollen e micrometro automático, nº2646, C.Bamberg, no valor de 2:800$000 

487 1 nível de bolha de Bamberg no valor de 30$000 

 

Um equívoco coloca a luneta 10783 de Bamberg com abertura de objetiva de 

transit portátil bem menor que o objeto desta pesquisa. A confusão com o círculo portátil 

nº2646 de Bamberg ainda irá se repetir adiante. 

                                                
26 Este último foi descrito no Inventário do Major (o astrônomo Gilberto Oliveira da Silva), mas não localizado 
por esta equipe no Fundo ON. 
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Surge, pela primeira vez, um nível Bamberg guardado separadamente. A remoção 

do nível do Talcott deve corresponder à remoção de seu contrapeso, necessariamente, o 

que será abordado adiante. 

Na caixa ADM187 (ASTRO 1), encontra-se o Inventário de Bens Imóveis de 1922, 

que descreve o Pavilhão do Círculo Meridiano de Heyde, este instrumento “ainda não 

installado”. O Pavilhão não foi descrito como vazio.  

Neste mesmo ano, certamente a luneta nº10783 de Bamberg esteve em operação 

no serviço da hora a W, como descreve Henrique Morize, ao citar o relatório de 

determinação da diferença de longitude entre o Castelo e São Januário: 

Foi incumbido desse serviço o assistente Dr. Alírio de Matos, em cujo 
relatório a respeito se verifica que a diferença de longitude entre o pilar 
SW do Castelo e o pilar da luneta meridiana do serviço da hora, em S. 
Januário, é de 12s 24, ficando S. Januário a W. [...] § Muitas foram as 
dificuldades com que se lutou para se conseguir um resultado razoável, 
em virtude das condições particulares em que foi feito o trabalho, 
mormente no morro do Castelo a cujo arrasamento se procedia por essa 
ocasião: contudo, nas oito noitesde trabalho, durante as quais foram 
observadas 232 estrelas e efetuadas dezesseis trocas de sinais 
telegráficos, conseguiu-se obter o desejado valor da diferença de 
longitude. [...] § Os instrumentos empregados para as observações 
astronômicas para a hora foram os dois círculos meridianos portáteis 
nº2646 e 11745, fabricados por Bamberg, nas noites de 19, 23 e 25 de 
agosto e 8 e 9 de setembro de 1921. Nas noites de 14, 15 e 20 de junho 
de 1922 foram utilizados o círculo meridiano portátil 11845 Bamberg e a 
luneta de passagem 10783 do mesmo fabricante. § O resultado 
encontrado pelo Assistente-Chefe Domingos da Costa, que reduziu 
todas as fitas cronográficas e efetuou os cálculos foi:  

Diferença de longitude Castelo-S.Januário - 12,23s, S.Januário a W.  

Esse resultado diverge apenas de 0,01s daquele a que chegou o Dr. 
Alírio de Matos empregando a carta cadastral (MORIZE, 1987, p.169-
170). 

Na caixa ADM119, encontra-se o Inventário de 1923 de bens imóveis apenas, 

onde descreve o pavilhão do círculo meridiano de Heyde e avisa que ainda não está 

instalado. Não foi encontrado inventário de bens móveis em 1922 e 1923. 

Na mesma caixa ADM119, encontra-se o Inventário de 1924 dos bens imóveis 

apenas, onde consta que o Pavilhão destinado ao círculo meridiano de Heyde está sem 

instrumento. Neste, constam as plantas baixas de cada pavimento e a disposição dos 

abrigos no campus. No detalhe extraído da planta baixa do campus (Figura 14), é 

possível contar os abrigos que havia no ON e a designação do Pavilhão 7 como pavilhão 

do círculo meridiano de Heyde. 
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Figura 14 - Detalhe da planta do sítio de observação do céu, parte do Inventário de 1924. Foto: 

Luci Meri Guimarães, 2015. 

 Entretanto, o Catálogo de aparelhos e instrumentos do ON - 1924 foi um 

Inventário que adotou um critério de agrupamento dos aparelhos e instrumentos em dez 

grupos subdivididos cada qual em seus subgrupos, como apresentado no Quadro 3, a 

seguir. 
QUADRO 3 – Agrupamento dos aparelhos e instrumentos, inventário ON 1924 
 GRUPOS 
0 Generalidades. 
1 Instrumentos geraes de medida, de traçado e de analy...thematica. 
2 Hydrostatica e hydridynamica. 
3 Pneumatica. 
4 Acustica. 
5 Optica. 
6 Thermologia. 
7 Magnetismo e electricidade. 
8 Topographia e geodesia. Geophysica. Astronomia. Meteorologia. 
9 Accessorios. Apparelhos diversos. 

 Além disso, neste inventário de 1924, as listas aparecem em ordem alfabética. 

Por isso, a luneta nº10783 de Bamberg aparece com número de patrimônio bem 

diferente, mais uma vez, e sua descrição novamente confundiu-se com a descrição do 

círculo portátil. Uma correção a lápis não documenta a data em que foi manuscrita 

(Figura 15). 
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Figura 15 - Item Bamberg corrigido a lápis no Inventário de 1924. Foto: Luci Meri, 2015. 
  

Neste inventário, aparece duas vezes discriminado separadamente um 

micrômetro Bamberg. O Quadro 4, apresenta informações obtidas. 

QUADRO 4 – Inventário de 1924, micrômetro em separado e lunetas com 85mm de abertura 
Nº de 
inventário 

Item do patrimônio   

98.745 micrômetro registrador da luneta meridiana de Bamberg  

98.745 micrômetro registrador da luneta meridiana 2646 (nº87.018)  

87.031 círculo meridiano de luneta acotovelada, portátil (instrumento 
de passagens) C.Bamberg nº11845 

 

87.030 círculo meridiano de luneta acotovelada, portátil (instrumento 
de passagens) C.Bambergnº10783 

 

21.031/2.
415 

nível de bolha de ar com câmera de ar para variar o compr. 
da bolha, compr. ...cm, const. (sem guarnição) 

 

87.001 e 
87.002 

Duas lunetas astronômicas com 85mm de abertura  

87.010 Luneta Zenithal de Heyde  

87.015 Luneta meridiana de Dollond  

87.016 Luneta meridiana  

87.017 Meridiana acotovelada de Heyde  

87.018 luneta meridiana acotovelada 85mm de abertura, base de 
Dollen e micrômetro automático (instrumentos de 
passagens) C.Bamberg nº2646 

Nº2646 envolvido a 
lápis e corrigido como 
10783 a lápis 
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Este inventário apresenta uma classificação nova, em que 87 corresponde a um 

subgrupo dos bens de astronomia e geodésia.  

Sobre o micrômetro Bamberg que aparece neste Inventário de 1924, não foram 

encontradas informações nas pesquisas realizadas. Um relatório referente às atividades 

desenvolvidas entre 1931 e 1933, assinado pelo astrônomo Alix Lemos, provoca mais 

dúvidas do que soluções: 
E com efeito, a substituição do michrometro antigo e muito gasto, pelo 
impessoal de Bamberg, revelou a existência de um erro instrumental 
notável nas observações de passagens meridianas anteriores a janeiro 
de 1933, época em que se fez a mudança. [...] Esta lamentável 
ocorrência vem também demonstrar a necessidade de aquisição de uma 
luneta meridiana do tipo preconizado pela Comissão Internacional das 
Longitudes; ou pelo menos a substituição da atual, imperfeita e obsoleta, 
pela pequena de Bamberg cujas dimensões mais se aproximam do tipo 
internacional (LEMOS, 1934)27. 

Portanto, este ano de 1934 pode ser o marco da substituição da grande luneta 

acotovelada de Heyde pela pequena de Bamberg. Poucos anos antes, o livro O Problema 

Moderno da Hora publicado por Allyrio de Mattos (1929) já desprestigiava o construtor 

Heyde. Sobre esta acotovelada, Allyrio registra tentativas anteriores à troca anunciada 

por Alix Lemos.  

I) Observações Meridianas. Uma luneta acotovellada Heyde, abertura 
15cm, munida de micrometro impessoal. Como esse micrometro fosse 
de fabricação muito imperfeita e manejo difficil, foram feitas algumas 
modificações para melhoral-o. Está em experiências. Até agora, as 
observações eram feitas a chonographo, contactos à mão (MATTOS, 
1929, p.95). 

A luneta acotovelada  de Heyde é preservada pelo MAST em exposição 

permanente no hall do andar térreo do Museu. Um exame nesta acotovelada grandona28 

mostrará se ela aposentou com um micrômetro de Bamberg ou se devolvido o 

micrômetro anterior. Outros relatórios tratam de peças trocadas nos Heyde a fim de 

melhorar seu desempenho. 

No Inventário de 1924, haviam sido descritas duas lunetas astronômicas, sem 

discriminação dos fabricantes, com a abertura de 85mm, a mesma abertura da lente 

objetiva que foi encontrada na luneta 10783 de Bamberg ao ser incorporada ao MAST. 

Nenhuma outra informação foi encontrada sobre essas duas lunetas. Essa informação 

pode levar futuramente ao levantamento de dados sobre o instrumento canibalizado para 
                                                
27 Não foi possível informar a página, mas o relatório está na caixa 116ADM, no Fundo ON do AHC-MAST. 
28 Em conversa informal, na visita de Paolo Brenni ao MAST por ocasião da XXXI SIC no Rio de Janeiro, 
Brenni se referiu, às acotoveladas do acervo MAST como: a grandona, a delicada e a abrutalhada, 
respectivamente, a Heyde, a Bamberg e a Askania. 
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recompor uma lente objetiva à luneta 10783 de Bamberg depois que sua objetiva original 

deixou o ON, assunto que será tratado no capítulo seguinte. 

No Inventário de 1925 dos Bens Imóveis, a luneta Bamberg 10783 não foi descrita 

em nenhum dos pavilhões. Nos inventários de 1922 e 1923, o pavilhão não é literalmente 

descrito como vazio, portanto é possível que a luneta nº10783 de Bamberg tenha 

operado lá. Segundo os inventários de 1924 e 1925, não teria sido no Pavilhão 37 que a 

luneta 10783 de Bamberg operou.  

O Inventário de 1928, assinado por Arthur de Castro Almeida, dá aos instrumentos 

meridianos números que também não são de ordem de aquisição.  

QUADRO 5 – Descrição novamente trocada no Inventário de 1928 

Nº de 
inventário Item do patrimônio 

2054 um círculo meridiano de luneta acotovelada portátil (instrumento de passagens) 
nº11845 de C.Bamberg  (2 caixas), avaliado em 1:400$000 

2055 um circulo meridiano de luneta acotovelada (instrumento de passagem) nº10783 de 
C.Bamberg (3 caixas), avaliada em 1:400$000 

2056 uma luneta meridiana acotovelada, 85mm de abertura, base de Dollen, micrometro 
automático nº2646 de Bamberg, avaliada em 1:400$000 

2309  
e 2310 

dois círculos meridianos C.Bamberg nº11424 e 11425 (2 caixas) cada um avaliado em 
1:760$000 

2536 Uma luneta acotovelada Heyde com 108mm29 de abertura 

 
um nível de Bamberg avaliado em 30$000 
 

 

Na caixa PROC25, está o Processo 60/1941 - processo do inventário de bens em 

31 de dezembro de 1940, mas o inventário não consta do processo. No Relatório de 

Gestão referente ao período 1951-1957, há uma fotografia da luneta 10783 de Bamberg 

(Figura 16) em que podem ser observados, além do contraste entre o eixo mecânico 

polido e o eixo ótico patinado, alguns objetos úteis a sua operação que não compunham 

a luneta quando o MAST foi criado. O pequeno nível sobre o eixo mecânico, próximo ao 

contrapeso do micrômetro, não estava no instrumento quando de sua musealização e 

não foi encontrado entre as peças não identificadas. 

 

                                                
29 Diverge de Allyrio de Mattos (1929, p.95) que descreveu abertura de 150mm. Não houve indícios de outra 
luneta acotovelada de Heyde no lote, mas sim um círculo e uma luneta zenital do mesmo fabricante. 
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Figura 16 - Foto da luneta 10783 de Bamberg no Relatório de Gestão 1951-1957. Autor e data 

desconhecidos. 

A peça de perfil octogonal, aparafusada na parte superior da base de Dollen (base 

dupla móvel), é a chave elétrica que não estava no instrumento quando o MAST foi 

fundado. Graças a este Relatório de Gestão e à marca octogonal sobre a repintura da 

base, a peça foi identificada, mas já sem os parafusos. Havia sido catalogada em 2002 

como MAST/2002/1294, com a seguinte descrição na documentação museológica: 

Comutador. Objeto montado sobre uma base de formato irregular de material isolante 

(ebonite). Sobre a base, na parte central, chave articulada; entre a chave, Chant fixo 

através de 4 bornes com porcas; ao lado de cada Chant dois bornes de fixação dos fios 

de entrada e saída dos impulsos elétricos30.  

O comutador era a chave que invertia o sentido da corrente elétrica do circuito, 

quando se operava a rotação mecânica da luneta acotovelada, transferindo o ponto de 

                                                
30 Descrita com o auxílio de Odílio Ferreira Brandão. Disponível em: 
<http://www.mast.br/bases/sgm_consulta/telas/consulta/detalhe_consulta.asp?ID=2002/1294&nome_obj=Co
mutador >. Acesso em: 21 dez. 2016. 
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observação de E para W. O astrônomo Oliveiros Cardoso Tavares a ela se referiu31 no 

documento audiovisual (TAVARES, 1993). O perfil do encaixe desta chave elétrica será 

mostrado adiante neste mesmo capítulo. 

 

1.2 - O Funcionamento do Instrumento 

O termo trânsito não está relacionado ao trânsito de estrelas, como a 
princípio pode parecer, mas indica que o telescópio do teodolito pode 
rotacionar em 180° sobre o eixo, de forma a confrontar cada direção 
(GRANATO; MIRANDA, 2011, p.285). 

Os transit telescopes, instrumentos meridianos ou trânsitos geodésicos. São os 

instrumentos de observação da passagem de um astro pelo meridiano estabelecido por 

um observatório. Podem ser fixos, abrigados em pavilhão com fenda de norte a sul na 

cobertura, ou portáteis para expedições. Assim como um teodolito e um círculo 

meridiano, as lunetas meridianas são alinhadas ao meridiano do Observatório (uma linha 

no sentido norte-sul que seu eixo mecânico permite acompanhar). As lunetas meridianas 

acotoveladas fixas e os círculos meridianos portáteis, por sua vez, o faziam sem que o 

astrônomo precisasse deitar-se ao apontar o zênite, uma vantagem ergonômica na 

determinação do tempo sideral, como trataremos adiante. 

As observações meridianas de passagem de estrelas serviam para determinação 

do tempo estelar ou sideral, que somente se obtinha após cálculos, o que o difere do 

tempo solar. Para determinar o período sinódico ou tempo solar bastava-se olhar para o 

céu, sem a necessidade de cálculos. 

O astrônomo Henrique Morize distingue o tempo pelo sol como:  
[...] o intervalo entre duas passagens pelo mesmo meridiano, 24 horas, 
ou um dia chamado solar ou verdadeiro. § Essa duração não é porém 
constante, e em tempo relativamente moderno abandonou-se o dia solar 
que foi substituído por um sol fictício, chamado médio, cuja marcha é 
regular, o que tem a grande vantagem de tornar todos os dias de igual 
duração (MORIZE, 1927-87, p.162).  

O tempo médio é o que regula a atividade humana, mas existe ainda um dia de 

duração mais curta, medido pela "duração da rotação das estrelas ao redor do meridiano, 

e por essa razão é denominado sideral (MORIZE, 1987, p.162), o tempo calculado pelos 

astrônomos, mas que não é usado pelos leigos. Esse foi o princípio usado para 

determinação da hora durante várias décadas.  

                                                
31 A falta da chave foi percebida pelo astrônomo durante a entrevista no Pavilhão Bamberg, aos 42min35s do 
documento audiovisual (TAVARES, 1993). 
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Segundo Allyrio de Mattos em 1929: 

o instrumento astronomico preferido por todos os observatorios é a 
luneta meridiana. [...] O grau de agilidade e precisão obtidos com o 
processo das passagens meridianas é superior aos obtidos pelo 
astrolabio de prisma. [...] § Examinaremos então somente a luneta 
meridiana, que é o instrumento universalmente adotado nos 
observatórios. Claro esta que o circulo meridiano que alguns adotam 
paralelamente a luneta meridiana, não destrói a afirmativa, uma vez que, 
no caso da determinação da hora, o circulo graduado serve 
simplesmente para a calagem das estrelas. [...] § Como se sabe, o 
reticulo da luneta contem um numero impar de fios verticais. Estes fios 
podem ser colocados simétrica ou assimetricamente com relação ao fio 
do meio. Chama-se fio médio, um fio fictício ocupando a posição media, 
isto é, a sua posição é a media aritmética das posições dos outros fios, 
referidas a uma origem qualquer [...] (MATTOS, 1929, p.7-9). 

Em uma luneta meridiana32, assim como em um círculo meridiano, o eixo ótico, ou 

seja, o tubo em cuja extremidade há a lente objetiva, gira 180° verticalmente, 

acompanhando um meridiano celeste na direção norte-sul. Aponta para o zênite porque 

faz rotação em um eixo horizontal. O astrônomo Jair Barroso Jr, em entrevista33 

concedida a esta equipe de pesquisa, esclareceu algumas nuances da imprecisão 

mecânica: 
(...) Para que o cálculo da passagem de um astro pelo meridiano não 
apresentasse erro, seria necessário que a luneta meridiana não tivesse 
erros de construção e seu eixo horizontal apontasse na leste-oeste. Além 
do mais, que os catálogos de estrelas não tivessem erros e que as 
correções astronômicas aplicadas fossem corretas. A exigência final se 
relaciona com o relógio com que seria realizada tal observação, que 
deveria ter marcha conhecida e constante. O conjunto dessas condições 
certamente não ocorre na prática. Por outro lado, como era difícil 
(altamente incômoda, senão inviável na maior parte das lunetas 
meridianas daquela época) a observação de astros muito altos em 
relação ao horizonte, foi idealizada a montagem acotovelada (BARROSO 
JR, 2013). 

Baron Zach concebeu o sistema acotovelado, encomendou ao fabricante 

Reichenbach em 1811, construtor de teodolitos repetidores34, e recebeu o modelo em 

1815, em Nápoles35. Na luneta meridiana acotovelada, ao invés da lente ocular estar na 

extremidade oposta à objetiva, no mesmo eixo, não está. A ocular está em uma 

extremidade do eixo horizontal leste-oeste, em oposição a um contrapeso que equilibre o 

eixo horizontal. Nesta extremidade oposta à ocular, também é plugada a fiação do 

sistema de iluminação, já que a acotovelada Bamberg dispõe de sistema elétrico de 
                                                
32 Instrumento astronômico inventado pelo astrônomo dinamarquês OleRoemer (1644-1710) para 
determinação da hora e da longitude (MOURÃO, 1995. 2ed.). 
33  Modelo de Termo de Autorização para Divulgação de Entrevista adotado por esta pesquisa no Anexo 1. 
34 Também com eixos cruzados, um parafuso de pressão alterna a fixação de um e depois do outro eixo 
(MOURÃO, 1995. 2ed.). 
35 Disponível em: <www.icq.eps.harvard.edu/ICQGlossary.html>. Acesso em: 12 out. 2016. 
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micrômetro e de iluminação. Uma lâmpada direciona sua luz para o centro, onde uma 

lente despolida espalhe a iluminação do eixo mecânico para o eixo ótico.  

Ao centro do cruzamento dos dois eixos há um cubo dentro do qual um espelho 

ou prisma quebra o percurso da imagem, para que chegue à lente ocular, daí a 

designação broken transit ou elbow transit telescopes. O eixo horizontal, na acotovelada, 

contem a ocular e também gira 180º para transferir a ocular de leste para oeste. A média 

entre a observação a leste e a observação a oeste dará o local exato da 

perpendicularidade do meridiano celeste do Observatório.  

Lunetas meridianas acotoveladas não têm um funcionamento simples, mas são 

bem mais simples do que um círculo meridiano. A complexidade de operação do Círculo 

demanda uma equipe de trabalho, enquanto um só operador da acotovelada, em cerca 

de quatro minutos, conclui o acompanhamento de uma estrela. Depois sim, perdia-se 

mais tempo a reduzir em cálculos sua passagem. 

Métodos de observação: 

· Sem cronógrafo: o Eye-and-ear method é um método menos acurado: olha 

e conta os segundos, ouvindo o tic-tac do relógio. O observador grava o momento 

em que a estrela passou pela zenital, através da linha vertical central na ocular. 

· Com cronógrafo: plugado ao micrômetro registrador elétrico: uma pêndula 

precisa estar conectada ao cronógrafo e este ao micrômetro da luneta meridiana. 

O cronógrafo, como o nome diz, é o instrumento de grafia do tempo, o gravador 

da informação. O cronógrafo funciona por pesos e engrenagens que sustentam 

dois riscadores em delicados braços articulados, a registrarem ao mesmo tempo 

as informações do micrômetro da luneta e da pêndula do pavilhão36. 

A W, o observador vê a estrela subindo e, a E, vê a estrela descendo porque a 

estrela passa de E para W. 

 Esses instrumentos, que também são conhecidos como transits, podem medir o 

exato momento em que um astro conhecido cruza essa linha. Em uma palestra de 

popularização da ciência proferida por Jair Barroso Junior em 2011, a rotina do 

astrônomo no pavilhão meridiano foi descrita de maneira simples, dentro do pavilhão 

                                                
36 Disponível em: <http://www.astro.washington.edu/groups/outreach/tjo/transit_telescope.pdf>. Acesso em: 
12 out. 2016.   
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meridiano menor, ao lado da acotovelada Askania, em 2011.37 Barroso Junior listou os 

dois principais catálogos - o catálogo FK4 e o catálogo Apparent Places - onde os 

astrônomos selecionavam cerca de 12 estrelas de segunda magnitude38 para 

acompanhar no céu a cada noite. Preparavam-se os círculos do micrômetro da luneta 

para que a estrela passasse no campo da ocular. Ajustava-se a mira através da lente 

colimadora, que aproximava o foco aos poucos metros que distanciavam o abrigo da mira 

do abrigo do instrumento, no pátio de observação do céu. A necessidade da 

intermediação de um colimador entre o pavilhão e a mira deve-se ao fato de que o foco 

de uma luneta está naturalmente no infinito. Na primeira estrela, via-se a hora legal e 

calava-se o instrumento, ou seja, ajustavam-se os círculos do micrômetro para que a 

estrela entrasse no campo ótico do instrumento (campo da ocular do micrômetro).  

A calagem39  também foi amplamente tratada pelo astrônomo Oliveiros Cardoso 

Tavares na entrevista que concedeu ao antigo Serviço de Conservação e Processamento 

Técnico de Acervo Museológico, atual NUDCAM/MAST. Dos 37 anos de trabalho no 

Observatório Nacional, Prof. Oliveiros Cardoso Tavares dedicou 20 anos à observação 

do céu pela luneta meridiana acotovelada Bamberg. Nos momentos iniciais da entrevista 

ao lado da Luneta, o astrônomo apresenta o pavilhão, a função da fenda de sua trapeira, 

apresenta a luneta, explica seu funcionamento na observação da passagem de astros 

pelo meridiano e seu sistema ótico acotovelado, que reflete a 90° na lateral do 

instrumento a imagem capturada pela lente objetiva. O círculo graduado no micrômetro 

lateral presta-se à calagem da estrela, que consiste em dar ao instrumento as 

coordenadas do astro.40 Ao calar uma estrela, quando a passagem se inicia, mas antes 

que a estrela passe pelo meridiano, o astrônomo inverte o instrumento e, com o auxílio 

da mesma calagem, passa a acompanhar a estrela, em sentido contrário. Essa 

observação nos dois sentidos leva aproximadamente dois minutos e meio, que é o tempo 

aproximado de passagem da estrela pelo meridiano. Na transcrição de alguns trechos da 

entrevista no Pavilhão Bamberg, destacamos as três imprecisões do instrumento que os 

astrônomos deveriam considerar nos cálculos e que Prof.Oliveiros procura traduzir em 

termos simples às museólogas: "Tudo tem erro. Nós temos que ter um nível aqui, nós 

faremos a leitura dele para ter uma correção do nivelamento desse eixo aqui. [...] Pego 

                                                
37 BARROSO JR, Jair. Palestra proferida no Pavilhão da Luneta Meridiana Askania. Filmagem: Eugênio Reis 
(48min.26s.). Edição: MAST. Rio de Janeiro: MAST, 13 de setembro de 2011. 1 DVD. Palestra aberta 
concedida às Coordenações de Educação em Ciências, História da Ciência e Museologia do MAST. 
38 Substituiu definitivamente o termo grandeza. Quanto maior o número da magnitude, menor o brilho da 
estrela. (MOURÃO, 1995. 2ed.) 
39 Colocar o instrumento em posição conveniente para a observação de um astro. (MOURÃO, 1995. 2ed.) 
40 TAVARES, Oliveiros Cardoso; BRANDÃO, Odílio Ferreira. Entrevista com Oliveiros Cardoso Tavares e 
Odílio Ferreira Brandão no Pavilhão da Luneta Meridiana Bamberg. Filmagem: Durval Costa, (44min39s.). 
Edição: MAST. Rio de Janeiro: MAST, 07 abril de 1993. 1 DVD. 
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uma ferramenta, vou girar aqui para puxar para cá ou para lá para acertar a mira lá. 

Então eu vou fazer a chamada correção de azimute e ter certeza de que este eixo está 

na direção leste-oeste. Quase certeza porque a observação  é que vai me dizer isso” 

(TAVARES, 1993)41. 

Como o foco da luneta estava ajustado para o infinito, para que não fosse 

necessária a alteração do foco na calibragem, ao apontar a mira no pátio, o foco era 

corrigido pelo colimador em uma coluna anterior à coluna da mira que fica mais ao longe. 

Em diferentes momentos da entrevista, o astrônomo deixa a impressão de que o erro de 

azimute exigia mais trabalho do que o erro de nível e o erro de colimação. 

A correção mesmo fundamental para nós termos a observação, é feita 
através das estrelas porque a estrela que passa aqui em cima no zenite 
tem uma velocidade. A que passa mais lá embaixo vai ter velocidade 
menor porque está mais próxima do pólo. [...] Então nós temos que fazer 
essa compensação, essa média. [...] Tem o erro de azimute e o erro de 
nível, já que o erro de colimação é eliminado pela inversão do 
instrumento. O erro de colimação seria esse erro aqui. Esse eixo aqui 
teoricamente é perpendicular a esse, mas, devido a problemas técnicos 
de construção, nunca é, sempre tem um erro, por menor que seja, 
sempre tem, mas esse erro é eliminado pela inversão porque, se o 
instrumento estiver um pouquinho para cá na posição, invertendo ele vai 
estar no mesmo ângulo para lá, então é compensado. Então, juntando 
essa série de correções, nós temos então, no final da história, com o 
processo de cálculo que é chamado redução da observação, nós temos 
o resultado final da observação da noite. (TAVARES, 1993)42 

O erro de colimação é intrínseco ao instrumento, quanto à mecânica e à ótica 

associadas, pequenos defeitos do ajuste interno nos 90º somado ao torneamento de 

cilindros podiam determinar que os dois eixos cruzados não estivessem exatamente no 

mesmo plano. Os cilindros do eixo de rotação da luneta - chamados munhões - podem 

não ser exatamente cilíndricos, mas levemente irregulares. Jair Barroso Junior43 

simplifica o assunto da seguinte forma: 

O Galileu, quando olhava pro céu, não tinha retículo não tinha nada. Ele 
olhava e o centro aparente do campo do instrumento era no olho, lá no 
centro. Lá pelas tantas, não sei quem teve a idéia, botou dois fios 
cruzados para centrar as estrelas. [...] Então, quando isso foi passado 
pras lunetas meridianas, ainda sem estarem acotoveladas [...], eu passei 
a ter uma referência extremamente importante que foi usada durante 
muitos anos. Aí descobriram a colimação: verificaram que os mecânicos, 
por melhores que fossem, não conseguiam fazer aquele ângulo de 90º 
[...] Não basta o ângulo de 90º. Os dois eixos tem que ser coplanares. 
Esse eixo leste-oeste de assentamento da luneta também pode estar 

                                                
41 Idem. Trechos respectivamente aos 9min.20s e aos 42min.40s. 
42Idem. Aos 11min.13s. 
43 BARROSO JR, Jair. Palestra proferida no Pavilhão da Luneta Meridiana Askania. Filmagem: Eugênio Reis, 
(48min26s.). Edição: MAST. Rio de Janeiro: MAST, 13 de setembro de 2011. 1 DVD. 
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torcido internamente porque o mecânico que trabalhou nesse negócio 
não fez bonitinho (BARROSO JR, 2011).44 

Dois anos depois desta palestra, tivemos a oportunidade de compreender melhor 

o que Barroso Jr havia afirmado em público: 

A cada estrela observada, eram necessárias determinações do nível de 
bolha porque as inversões da luneta meridiana afetavam frequentemente 
seu posicionamento; era preciso também escolher estrelas 
convenientemente posicionadas no céu para corrigir o azimute das 
observações. Conforme foi mencionado anteriormente, as observações 
meridianas realizadas no ON compuseram com as de outros países 
pertencentes ao esquema do BIH o quadro de resultados que permitiu a 
detecção das irregularidades de rotação da Terra, descartando-a como 
referência de tempo (BARROSO JR, 2013). 

Segundo o astrônomo, foi assim que os observatórios astronômicos descobriram 

"que o planeta não era um bom relógio. A rotação da Terra não serve como relógio, mas 

a translação é mais precisa, mais próxima do tempo T da mecânica que é uniforme" 

(BARROSO JR, 2011).45 O Serviço da Hora dependia das lunetas meridianas quando se 

pensava que o intervalo entre duas passagens consecutivas de uma estrela pelo 

meridiano, completava as 24 horas, em um tempo em que se pensava que a rotação da 

Terra era regular.  

A luneta meridiana não operava sozinha. Entretanto, não foi possível determinar 

os exemplares de cronômetros e pêndulas relacionados às duas lunetas meridianas no 

Morro do Castelo (Dollond e Bamberg) por não serem discriminados nos boletins 

publicados pelo Observatório. Das planilhas deste período, muito se perdeu em 

degradação e/ou descarte de papéis, assunto tratado no capítulo seguinte.  

Em 1920, a luneta 10783 de Bamberg estava na nova sede no Morro de São 

Januário, em São Cristóvão e mais informações são encontradas sobre objetos a ela 

relacionados. Um conjunto de instrumentos que operava no Serviço da Hora ainda 

permanecia em operação no Castelo. Por isso, o Relatório Ministerial de 1920 comunica 

que o aparelho horário Brillié-Leroy, para emissão radiotelegráfica, fora montado em S. 

Januário em substituição ao Brillé-Leroy (BRASIL, 1920) que ainda não poderia 

interromper o envio dos sinais horários no antigo edifício. De acordo com o relatório, ficou 

determinado que o Brillé (ON, 1920) seria remontado futuramente no novo edifício para 

cobrir o novo aparelho em casos de emergência. Entretanto, o Relatório Ministerial de 

1924 comunica que “a transmissão da hora feita com o novo apparelho Brillié, que 

                                                
44 Idem. Aos 32min.50s.  
45 Ibidem, aos 35min. 
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funcciona ininterruptamente desde 1923, satisfez plenamente.” (BRASIL, 1924, p.366) 

Para confirmar se o Relatório se referia a um outro Brillié, podemos recorrer ao Relatório 

Ministerial de 1925, onde o diretor conta 3 transmissores do mesmo fabricante, podendo 

então mais de um deles ter operado com os dados fornecidos pela luneta Bamberg 

10783.  
Tendo havido necessidade de enviar ao constructor, para reparos 
radicaes, após oito annos de funccionamento constante, o apparelho 
transmissor, aproveitou-se a opportunidade para mandar realizar as 
modificações resultantes das deliberações do Congresso de Cambridge. 
Enquanto dura sua ausência, está sendo aproveitado análogo 
instrumento adquirido em Paris, em 1922 [...] Logo que regresse o 
primeiro apparelho, deverão ser enviados ao constructor, dois outros, 
antigos, para sofrerem a mesma modificação. (BRASIL, 1925, p.496) 

Portanto, em 1925 somavam-se 4 transmissores Brillié, sendo dois antigos, um 

adquirido por volta de 1916 e outro adquirido em 1922. No mesmo Relatório de 1925 

consta:  
Em fins de setembro, tornou-se indispensável proceder ao reparo 
completo do abrigo da luneta meridiana de Heyde, que, devido à acção 
do tempo, impossibilitava por completo as observações. A fim de que 
não houvesse prolongada interrupção das determinações horárias, foi 
montado, numa das pequenas cupulas vizinhas, um circulo meridiano 
transportável de Bamberg, mas a elevada temperatura causada pela 
acção do sol na construcção Metallica dessa cupula teve o inconveniente 
de descollar os fios do reticulo micrométrico, causando assim a perda de 
muitas noites de observação. [...] No serviço da hora foi feita a 
substituição do systema de “olho e ouvido” pelo chronographo nas 
observações horárias e na harmonização46 dos guarda-tempos47, como a 
introducção do registro chronographico da emissão dos signaes horarios 
do apparelho Brillié comparada com o chonometro harmonizado, de 
maneira a poder-se, a qualquer momento, ajuizar o grao de precisão 
com o qual a hora estava sendo emittida (BRASIL, 1925, p.498-499). 

Entretanto, Emanuel Liais já havia introduzido cronógrafos nas observações do 

século XIX no IORJ. 

Ainda neste Relatório Ministerial de 1925 referente ao ano de 1924, consta que o 

ON dispunha ainda de apenas duas pêndulas mestras com cerca de dez anos de serviço 

que, cansadas, apresentaram paradas repentinas. Uma nova pêndula mestra seria 

instalada em breve e outra chegaria da Leroy em prazo de um ano. Enquanto isso, o ON 

                                                
46 O Observatório Nacional adopta commummente o methodo chamado da harmonização para a distribuição 
da hora, que não é mais do que o methodo das differenças. As comparações são feitas a ouvido, admittindo 
portanto um erro médio de 0,05s. Afim de simplificar os cálculos, fazem-se as leituras das pendulas, 
utilizando um chonometro auxiliar e fazem-se as leituras do chonometro no momento em que o ponteiro dos 
segundos de cada pendula chega aos 60. (MATTOS, 1929, p.77) 
47 Os cronômetros eram chamados de guarda-tempos. Considerados imprecisos, já haviam sido abolidos em 
observatórios de pesquisa da marcha do tempo. A alta precisão da pressão constante em cilindros 
herméticos no corpo das pêndulas-mestras os substituíram. 
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dependeria de retificar nossa hora pelos sinais horários de outros observatórios. 

(BRASIL, 1925, p.497) 

A divulgação da Hora Certa havia ganhado avanço significativo com a telegrafia 

sem fio (TSF) e o sistema meridiana-pêndula-cronógrafo de determinação da Hora 

avançou com a aquisição das pêndulas tipo Riefler, como comemora Morize em relatório:  

Desde há 14 anos que funciona regularmente o serviço de transmissão 
da hora, e poucas foram as reclamações que surgiram no começo de 
sua atividade, ocasionadas, principalmente, por não termos então 
suficiência de relógios de confiança para conservar a hora em época de 
mau tempo duradouro. [...] § Atualmente esta deficiência está remediada, 
pois temos 5 superiores em atividade de serviço, dos quais dois 
inteiramente novos, um do construtor C. Riefler, de Munique, e outro de 
Leroy, de Paris, ambos em vaso hermético, sob pressão constante. Além 
desse considerável alívio, temos mais a vantagem de poder receber, 
quase diariamente, por T.S.F. sinais horários enviados por Nauen e 
Annapolia (Washington) que podem suprir a nossa própria observação 
quando esta for impossibilitada por mau tempo prolongado (MORIZE, 
1987, p.166). 

As pêndulas que compunham o conjunto de instrumentos nos pavilhões 

meridianos eram siderais, marcavam o tempo estelar e eram relógios de pêndulo simples. 

As pêndulas médias possuíam pêndulos compensadores pela distribuição de diferentes 

metais e por isso eram mais precisas do que as siderais, que atrasavam. A tendência de 

atraso na imprecisão dos relógios de pêndulo se dava pela gravidade, pelo trabalho do 

metal na oscilação de temperatura e pelo atrito do pêndulo com o ar, o que era evitado 

nas pêndulas médias pelos pêndulos compensadores e pela permanência no subsolo da 

Casa da Hora com pouca circulação de pessoas. A inovação do construtor Riefler foi a de 

fechar o pêndulo hermeticamente e quase sob vácuo, pela sucção, com bomba 

pneumática, do ar interno dos cilindros herméticos a 22mm Hg dos manômetros de 

mercúrio. Tais pêndulas, descritas pelo então diretor do ON como “os superiores”, eram 

as pêndulas mestras do Sistema Master-Slave de relógios nos observatórios 

astronômicos. Dos cilindros de cobre de pêndulas mestras, apenas um está sob a guarda 

do MAST.  

Em 1884, o meridiano de Greenwich havia sido aceito internacionalmente como o 

ponto inicial na escala dos meridianos para o cálculo das longitudes, mas apenas em 

1912 a Primeira Conferência Internacional da Hora em Paris determinou a unificação dos 

sinais horários por rádio e o uso universal do “Greenwich-Mean Time”. E em 1928, a 

International Astronomical Union (IAU) recomendou a designação "Universal Time" para o 

dia solar médio em Greenwich, contado a partir de meia-noite, não mais ao meio-dia dos 
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balões. Em 1935, comparações entre observações astronômicas e os relógios de quartzo 

em Postdam (Alemanha) 
confirmaram variações irregulares, já previstas teoricamente na rotação 
da Terra, variações essas detectadas inicialmente no limiar da precisão 
da época utilizando pêndulas tipo Shortt, tendo o ON contribuído 
inclusive para tal fim junto aos demais observatórios que compunham a 
hora internacional na ocasião, à responsabilidade do Bureau 
International de l'Heure. (BARROSO JR, 2013). 

Em 1939, o Royal Observatory de Greenwich comprou seu primeiro relógio de 

quartzo. Os quartzos, apesar de tenderem a adiantar, já foram um grande avanço por não 

dependerem do movimento da Terra (BARROSO JR, 2011, 36min.). 

Novos equipamentos chegaram ao Observatório Nacional. Em 1952, as oficinas 

do ON desmontaram as bancadas na Antiga Casa da Hora para montagem dos raques 

dos novos instrumentos e, em 1953, foi feito pelas oficinas do Observatório um raque 

para um oscilógrafo do conjunto de novos instrumentos da Casa da Hora (BRANDÃO, 

1999, p.25). Também em 1953, foram montadas cabines em um novo subsolo recém-

construído ao lado. Em 1961, foi feito um cavalete para acondicionar os osciladores que 

não eram mais usados (BRANDÃO, 1999, p.26 e 34). Começou então a funcionar no 

Brasil, no Serviço da Hora do Observatório Nacional, o 1º padrão atômico de césio, 

paralelo às observações meridianas. O novo sistema de Tempo Universal Coordenado 

(UTC), baseado nos padrões atômicos, passou a vigorar a partir da década de 1970 e, 

assim, lançaram-se gradativamente os 18 satélites que comporiam na década seguinte o 

Sistema GPS, Global Positioning System.  

Os relógios atômicos somaram conquistas em sincronia e sintonia, tais como a 

correção do movimento do eixo da Terra no UT1 (primeiro Universal Time), a correção 

das massas de ar e de gelo da Terra no UT2 (segundo Universal Time) e a manutenção 

de um padrão global que não é o tempo T da Mecânica, mas o tempo universal 

coordenado (UTC) entre os países, de modo a facilitar as relações cotidianas. Os 

observatórios ao redor do mundo enviam sua hora atômica para que uma média tirada 

das UTs resulte na UTC. O advento dos relógios atômicos não dispensou o quartzo. 

Quartzos de excelente qualidade trabalham dentro do relógio atômico junto ao cilindro de 

Césio no Observatório Nacional e podem durar muitos anos, enquanto o cilindro gasto 

deve ser substituído por um novo, em média, a cada seis anos48. 

Segundo Ricardo José de Carvalho, responsável pela atual Divisão Serviço da 

Hora (DSHO-ON), as vantagens do subsolo e da comparação de dados extraídos de 
                                                
48 Informação prestada por Dr. Ricardo José de Carvalho, responsável pela Divisão Serviço da Hora no 
Observatório Nacional, em entrevista informal concedida em colaboração a esta dissertação. 
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mais de um instrumento ainda são, nos dias de hoje, ferramentas básicas de segurança 

da Hora Legal Brasileira, assim como no passado. No subsolo do prédio da hora, servem 

à média da Hora Legal Brasileira três salas onde distribuem-se diversos relógios 

atômicos, sendo césios e MASERs49. Carvalho diz que nunca, em nenhum sistema, será 

bom depender de uma só medição porque falhas podem acontecer. O monitoramento é 

feito externamente ao subsolo por computador, quando também é possível detectar 

qualquer diferença de resultados entre as salas. A distribuição dos instrumentos em três 

salas climatizadas garante que uma eventual visitação ou pane não desestabilize a 

temperatura e a umidade relativa simultaneamente nos três ambientes.  

A umidade relativa (UR) é o índice de umidade do ar relativa à temperatura, o que 

nos informa o quanto o ar está próximo de saturar de água e gotejar (100% UR). O 

estado de saturação depende da temperatura porque, quanto mais baixa a temperatura, 

menor a capacidade do ar de suportar a umidade, menor a capacidade do vapor d’água 

em suspensão de se manter no estado gasoso, portanto condensar. Temperaturas muito 

baixas no subsolo úmido do Morro de São Januário não seriam prudentes por 

provocarem condensação nos aparelhos, pelos vapores que a infiltração do solo úmido 

produz constantemente nas paredes. O prédio novo da DSHO sofre com a umidade 

ascendente do solo no Morro de São Januário, então Carvalho acerta em preservar os 

equipamentos em temperatura amena: evita esforço do sistema, a oscilação climática em 

caso de pane e uma condensação em ambiente úmido e frio. 

Ricardo Carvalho esclarece que quaisquer avanços em Tempo e Frequência não 

apontam para o baixo custo, apenas para a maior precisão: "estabilidade da frequência, 

sintonização, e mais sincronização". Carvalho insiste que, sem os relógios atômicos, não 

haveria GPS e TV digital. Para aumentar a qualidade da TV e dos dados emitidos pelo 

GPS, será necessário maior precisão e maior frequência: "a baixa frequência não emite 

nem a hora exata, nem as coordenadas exatas."  

Não há, segundo Carvalho, nenhuma necessidade de Equipamentos de Proteção 

Individual durante a troca e armazenagem dos cilindros de césio, mas estes não podem 

ser descartados e aguardam a visita de uma equipe de fiscalização internacional.  

 

 

 

                                                
49 Dois MASERs de Hidrogênio CH1-75 da Marca KVARZ, amplificadores de radiação em microondas, os 
primeiros do Hemisfério Sul, que são usados hoje, junto com sete relógios atômicos de Césio HP5071A. 
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1.3 - O Fabricante e os Exemplares Encontrados 

No século XIX, surgiram na Alemanha vários fabricantes de instrumentos 

mecânicos e óticos, dentre eles Carl August von Steinheil (1801-1870) de Munique 

(fundado em 1855), Johann Georg Repsold (1770 -1830), Mecânica Oficina Hamburgo 

(fundada em 1818) e Carl Zeiss (1816-1888) de Jena (fundada em 1846), tendo sido a 

década de 1870 a mais profícua e aquela em que Carl Bamberg estreou. Várias 

empresas importantes no setor de instrumentos mecânico-ópticos surgiram. Carl 

Bamberg foi aprendiz de Zeiss de 1862 a 186650. 

Seu mestre foi Ernst Abbe (1840 -1905), aquele que lhe orientou em óptica 

teórica, a fim de prepará-lo para a admissão à Universidade. Carl Bamberg (1847-1892) 

estudou nas universidades de Jena e Berlim e estagiou com Carl Zeiss em Jena, de 1862 

a 1866. Então Carl Bamberg estudou física, matemática e astronomia em Jena, de 1865 

a 1868, conseguiu seu primeiro emprego em uma pequena oficina de instrumentos 

astronômicos: a oficina Sprenger, Krausenstraße, em Berlim. Já em 1869, ele conseguiu 

entrar na famosa empresa Pistor & Martins, em Berlim, onde trabalhou na fabricação de 

instrumentos científicos de 1869 a 1879. Em 1870, seu tio deu-lhe dinheiro para terminar 

seus estudos na Universidade de Berlim. Em 1871 fundou sua oficina em Berlim, 

Linienstrasse 158, Em 1873, tornou-se curador da coleção de instrumentos científicos da 

Marinha Imperial Alemã. Carl Bamberg beneficiou-se da guerra Franco-Prussiana, 

período em que comercializou bastante, e aceitou encomendas de instrumentos 

astronômicos para a Expedição Meridiana de Vênus da Alemanha para a África, em 1874 

(WOLFSCHIMIDT, 2012, p.179). 

Em sete anos, a empresa já contava com sócios e 12 funcionários, vendia muito 

para a Marinha e o Instituto de Física. Em 1876, Carl Bamberg mostrou seus 

instrumentos nas Feiras em Londres e Filadélfia e exibiu, na Exposição 

Gewerbeausstellung de 1879 em Berlim, 23 instrumentos dos campos da astronomia, da 

agrimensura, náutica e magnetismo terrestre. Desde 1877, ele havia fundado uma 

sociedade de mecânica e ótica em Berlim a fim de preparar técnicos e artífices. 

Incentivado por Foerster, em 1881 ele fundou a revista Zeitschriftfür Instrumentenkunde, 

editada em parceria com Ernst Abbe. Em 1887, sua empresa já contratava 100 

funcionários. Já em Jena, Carl Bamberg havia se casado com Emma (1847 - 1937). Após 

a morte de Carl Bamberg em 1892, sua esposa Emma assumiu a empresa em conjunto 

com um diretor técnico, Theodor Ludewig (1854 - 1912). Em 1904, o filho Paul Bamberg 

                                                
50 Disponível em: <http://www.math.uni-hamburg.de/spag/ign/tmp/Carl%2520Bamberg/wolfschmidt_bamberg-
askania.doc&usg=ALkJrhgw2QcAHv6RTPBQBRsfzx_Aim-ryQ#_ftn5>. Acesso em: 07 out. 2016.  
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tornou-se diretor e expôs pela primeira vez uma Meridiana Acotovelada com base de 

Dollen e micrômetro elétrico na Exposição Universal de St. Louis nesse mesmo ano, 

exemplar de que trataremos adiante51. 

O militar da Marinha Alemã Roux Max (1886-1946) casou com a filha de Carl 

Bamberg e entrou para a empresa em 1912. Fornecendo material para a I Guerra 

Mundial, a fábrica ampliou o quadro de 75 para 750 funcionários. Como o inchaço da Carl 

Otto Bamberg se deu por um evento efêmero, veio a crise em 1918 e restou à Bamberg 

fundir-se em 1919 com a Toepfer, em Potsdam, e em 1921 com a Dessau 

Centralwerkstatt, quando mudou o nome para Askania-Werke AG. Logo a empresa 

prosperou. Em 1922 e em 1923, a Askania adquiriu respectivamente as oficinas de 

Hermann Wanschaff e de Heele Hans, em Berlim. Roux Max continuou dirigindo a 

empresa até 1945, beneficiando-se da condição de liderança de mercado no Reich 

alemão. Aparelhando mais uma guerra mundial, Roux Max abriu diversas filiais além da 

sede, continuando a antiga sede da Bamberg - em Berlim-Friedenau - a centralizar a 

produção Askania em óptica, astronomia e outros instrumentos científicos e tecnológicos 

(WOLFSCHIMIDT, 2012, p.181-182, 193). 

 

1.3.1 - O espectro de produção da Carl Bamberg Company 

Em difusão da Hora, Carl Bamberg desenvolveu e instalou o Timeball em 

Cuxhaven, em 1875. Em seguida, instalou outro em Hamburgo e outros ainda em 

Wilhelmshaven, nas cidades de Hanse, Kiel e Bremerhaven. Dez minutos antes do meio-

dia, uma bola preta de um metro de diâmetro havia atingido metade de sua capacidade e 

três minutos antes do meio-dia enchia completamente até cair com 3 metros de diâmetro 

às 12h00min. O Timeball em Hamburgo esteve em uso até 1934. Para manter o tempo e 

determinação de coordenadas, havia pequenos trânsitos universais portáteis em todos os 

observatórios, que também podiam ser carregados durante as expedições. Com um 

trânsito Bamberg de 1879, no Observatório de Berlim, Friedrich Küstner (1856-1936) 

determinou em 1884/88 a variabilidade da altura do pólo norte. O círculo vertical permite 

medições no grande círculo com o zênite retangular ao meridiano, ou seja, em direção 

leste-oeste. Em medição de posições estelares, Carl Bamberg fez círculos meridianos 

                                                
51 Idem. As referências usadas pela Universidade de Hamburgo foram: FELDHAUS, F.M. Carl Bamberg, Ein 
Rückblick auf sein Wirken und auf die Feinmechanik. Berlin-Friedenau, 1929. p.73; BAMBERG, Carl. 
Astronomische und Astrophysikalische Instrument. Leipzig/Berlin, cerca de 1920; MORSE, Fremont; 
FRENCH, O. B.. Determination of the Difference in Longitude between Each Two of the Stations 
Washington, Cambridge, and Far Rockaway. United States Coast and Geodetic Survey Special Publication 
35, 1916; e COWIE, G.D; ECKHARDT, E.A. Wireless Longitude. United States Coast and Geodetic Survey 
Special Publication 109, 1924. 
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para Jena (abertura 80mm) e para observatórios de Nápoles, além de outros teodolitos e 

círculos no século XIX. Em astrofísica, Carl Bamberg logo contribuiu. Uma parte 

importante da astrofísica era a física solar. Um grande celostato foi feito para o eclipse 

solar de 1914 para o Observatório Astrofísico de Potsdam52. 

Para Educação em Ciência, Carl Bamberg recebeu a proposta que transformaria 

sua fábrica. Graças à encomenda do grande refrator para o Urania, mudou-se para uma 

oficina maior, onde mais tarde a luneta Bamberg 10783 foi fabricada: em Berlim-

Friedenau, Kaiserallee (Bundesallee hoje). Sua empresa chegou a ter 100 funcionários. O 

Urania foi um observatório público que na verdade era um Instituto de Popularização da 

Astronomia. A instituição foi fundada por Wilhelm Foerster em 1888 e financiado por 

Werner von Siemens (1816 - 1892). O Urania foi inaugurado em 1889 na Invalidenstrasse 

(junto à ferrovia Lehrter) em Berlim. O edifício tinha três partes: o observatório, a sala de 

exposições e o teatro científico. O Urania foi dividido em cinco departamentos: o 

departamento astronômico (observatório público), o gabinete física, o departamento de 

microscópica, o departamento de instrumentos de precisão (com uma coleção de 

instrumentos científicos) e do teatro para palestras científicas experimentais.  Parte da 

aparelhagem foi entregue por Bamberg. No laboratório de física experimental, os 

visitantes poderiam fazer suas próprias experiências. O grande refrator de 12'' (31,4 

centímetros de abertura, 5m de distância focal) foi entregue por Carl Bamberg em 1889. 

A óptica foi feita por Schott de Jena. Foi utilizado para as noites de observação pública 

desde a década de 1890. O refrator foi – depois do refrator do Observatório de 

Estrasburgo – o segundo maior da Alemanha. Tinha inovações técnicas incomuns para a 

época como iluminação elétrica, a unidade de relógio elétrico e uma plataforma 

hidráulica. Na Segunda Guerra Mundial, o edifício do observatório foi destruído, mas 

muitas peças do refrator puderam ser recuperadas para, no Wilhelm-Foerster-

Observatório, em Berlim Ocidental, um observatório público com planetário, fundado em 

1953 (WOLFSCHIMIDT, 2012, p.187-192). 

A empresa exibiu o que chamou de um Portable Transit-Instrument with Elbow-

Telescope. O exemplar exposto era menor do que o exemplar 10783 deste modelo e  

considerado então um transit portátil com meridiana acotovelada. Este exemplar menor 

(Figura 17) foi encomendado pelo Royal Prussian Geodetic Institute de Potsdam53 e 

                                                
52 Ibidem. 
53 Elementary and Advanced Education: german educational exhibition World’s Fair St.Louis, 1904. Berlin: W. 
Büxenstein, 1904. p.7-8. Disponível em: 
<https://www.forgottenbooks.com/en/readbook/GermanEducationalExhibition_10260871#0>.  Acesso em: 11 
ago. 2016. 
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exposto na Exibição Educacional Alemã da Feira Mundial ou Exposição Universal de 

1904, realizada em St. Louis, USA.54 

Os Folders germânicos distribuídos na Expo Universal de 1904 estão 

apresentados no Quadro 6, a seguir.55 

QUADRO 6 - Folders germânicos distribuídos na Exposição Universal de 1904 

f. 78-125 German Empire 

f. 78 Pamphlet (Universities and Other Scientific Institutions), 1904. 

f. 79 Booklet (Medicine), 1904. 

f. 80 Booklet (Elementary and Advanced Education), 1904. 

f. 81 Catalog (Vereinigt? [part of cover missing] fur Laboratoriumsbedarf), 1904. 

f. 82 Booklet (Fuhrer Durch Die Deutsche Unterrichts Ausstellung), 1904. 

f. 83 Booklet (Aluminothermie. Applications et Mode d’emploi du Fer au Thermit.) 

f. 84 Pamphlet (Verlag von B.G. Teubner in Leipzig. AusNaturundGeilteswelt.) 

f. 85 Pamphlet (The Development and operation of the Leipsic and Suburban Insurance 
Sick Club, Leipsic.), 1904. 

f. 86 Booklet (Universitaten Und Andere Wissenschaftliche Anstalten.), 1904. 

f. 87 Booklet (Chemie. Deutsche Unterrichts – Ausstellung.), 1904. 

f. 88 Booklet (Sonder-Katalog fur die Sammel – Ausstellung Deutscher Nahrungs mittel und 
Weine.), 1904. 

f. 89 Pamphlet (Amerika Australien. Bucher, Bilder und Karten zu Sprache, Literatur, 
Geschichte, Geographie und Naturgeschichte der Wletteile Amerika und Australien.) 

f. 90 Booklet (Die Kailerlich Deutiche Reichsdruckerei auf der Weltausitellung), 1904. 

f. 91 Pamphlet (German Educational Exhibit. Classical Sculpture of August Gerber.) 

f. 92 Pamphlet (Physical Apparatus exhibited by Leppin&Masche.) 

f. 93 Catalog (Special Catalogue of the Hygiene Exhibition), 1904. 

f. 94 Book (Der Arbeiterschutz in Den Preussischen Bergpolizei Verordnungen.) 

f. 95 Book (Koniglich Preussisches Ministerium der Offentlichen Arbeiten.) 

f. 96 Pamphlet (Blan und Umfang der InternationalenAusstellungzurDahrhundert-Feier des 
Louisiana – Ankauss.) 

f. 97 

Pamphlet (Die zahnarztlicheBehandlung der Volksschulkinder der 
Hauptundresidenzstadt Darmstadt in der Zahnarztlichen Poliklinikfur 

Volksschulkinderdes Vereins Hessischer Zahnarzte von Zahnarzt O. Kohler, 
Darmstadt, nevsteinemBeiwortauf “Die StadtischeSchulzahnklinik in Strassburg” im 

Elsass.) 

f. 98 Pamphlet (Die Arbeiterversicherung des Deutschen Reichs.), 1904. 
                                                
54 Disponível em: <http://www.archive.org/stream/internationalexp00germrich#page/372/mode/2up>. Acesso 
em: 01 jan. 2013 e www.math.uni-hamburg.de . Acesso em: 22 ago. 2012. 
55 Lista de folders distribuídos pela Alemanha na Exposição Universal de 1904. Disponível em: 
<http://shsmo.org/manuscripts/columbia/4123.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2016. Elementary and Advanced 
Education: german educational exhibition World’s Fair St.Louis, 1904. Berlin: W.Büxenstein, 1904. p.7-8. 
Disponível em: <https://www.forgottenbooks.com/en/readbook/GermanEducationalExhibition_10260871#0>. 
Acesso em: 11 ago. 2016. 
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f. 99 Pamphlet (The German Workmen’s Insurance as a Social Institution.) 

f. 100 Booklet (Dampf – Apparate fur Apotheken und chemischeLaboratorien.) 

f. 101 
Booklet (Arbeiterverhaltnisse und Arbeiter – Wohlfahrtseinrichtungen im 

oberschlesischen Industriebezirk. Workmen’ssituationandworkmen’sbenefitinstitutions 
in Upper – Silesia.), 1904. 

f. 102 Pamphlet (Arbeiter-Fursorge auf den Furstensteiner – Gruben.) 

f. 103 Catalog (The Workmen’s Insurance of the German Empire), 1904. 

f. 104 Catalog (Catalogue of German Music.), 1904. 

f. 105 Pamphlet (Die deutsche Arbeiterversicherung als soziale Einrichtung, Heft I and II.), 
1904. 

f. 106 Pamphlet (Die Geschichte der erotischen Literatur der Deutschen.) 

f. 107 Pamphlet (German Empire. Vaccination Law of April 8th, 1874.), 1904. 

f. 108 Pamphlet (Die Stadtische Schulzahnklinik in Strassburg im Elsass und ihre Tatigkeit. 
DenBesuchern der Ausstellunguberreicht von der StadtStrassburg.), 1904. 

f. 109 Pamphlet (Royal Prussian Ministry of Public Works. HydraulicEngineering.), 1904. 

f. 110 Pamphlet (The Kine – Messter. Animated Picture Camera and Universal Apparatus.) 

f. 111 Pamphlet (Instrumente und Apparate konstruiert und angefertigt von Georg Haertel.) 

f. 112 Guide (Guide to the German Educational Exhibition.), 1904. 

f. 113 Pamphlet (Against the Abuse of Spirituous Beverages.) 

f. 114 Catalog (Katalog der Ausstellung fur Buchgewerbe und Photographie.), 1904. 

f. 115 Pamphlet (Handbuchlein der Weltausstellung fur unfere deutschen freunde, welche die 
Uusstellung be fuchen wollen.) 

f. 116 Pamphlet (The Roman Camp Saalburg near Bad Homburg vor der Hoehe Germany.) 

f. 117 Pamphlet (Die Organisation der amtlichen Arbeiterstatistik in Deutschen Reich.), 1904. 

f. 118 Pamphlet (Hoheres und Niederes Unterrichtswesen.), 1904. 

f. 119 Pamphlet (German Empire. The Imperial German Meat Inspection Law.) 

f. 120 Catalog (Descriptive Catalogue of the German Arts and Crafts at the Universal 
Exposition.), 1904. 

f. 121 Pamphlet (German Fine Art Exhibition.), 1904. 

f. 122 Book (Scientific Instruments.), 1904. 

f. 123 Book (StatistischesJahrbuch fur dad Deutsche Reich.), 1903. 

f. 124 Book (A General View of the History and Organisation of Public Education in the 
German Empire.), 1904. 

f. 125 Book (Deutsche BibliothekWeltausstellung). 1904. 
 

 Destes, destacamos o folder 122, no qual a Bamberg exibe o exemplar 

encomendado pelo Kgl. GeodätischeInstitut que foi exposto em 1904 no estande da 

Bamberg com direito a experimentação dos ajustes.   
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Figura 17 - O exemplar encomendado pelo Kgl. GeodätischeInstitut foi exposto em 1904 no stand 
da Bamberg56, seguido de sua descrição abaixo, cuja tradução foi revisada pela astrônoma Tânia 

Dominici (CMU/MAST). 
 
 
Instrumento de Passagem Portátil com Luneta-Acotovelada57  
O instrumento, que tem uma distância focal de 0,65 m e uma abertura de 
68mm, está equipado com um micrômetro registrador com o movimento 
da ocular que pode ser substituído por um micrómetro com capacidade 
de rotação de 90º (observações pelo método de Horrebow-Talcott58). 

                                                
56 Elementary and Advanced Education: german educational exhibition World’s Fair St.Louis, 1904. Berlin: 
W.Büxenstein, 1904. p.7. Disponível em: 
<https://www.forgottenbooks.com/en/readbook/GermanEducationalExhibition_10260871#0>.  Acesso em: 11 
ago. 2016. 
57 Portable Transit-Instrument with Elbow-Telescope é exatamente a denominação no catálogo de 1904, 
referente ao instrumento exposto, descrição muito semelhante às que constam nos Inventários de 1920 e 
1928 do ON relativas à luneta 10783 de Bamberg.  
58 Peder [Nielsen] Horrebow (Horrebov) (1679-1764) was a Danish astronomer. Born in Løgstør, Jutland to 
a poor family of fishermen, Horrebow entered the University of Copenhagen in 1703. He worked his way 
through grammar school and university by virtue of his technical knowledge: he repaired mechanical and 
musical instruments and cut seals. He received his MA from the university in 1716, and his MD in 1725. 
Horrebow invented a way to determine a place's latitude from the stars. The method fixed latitude by 
observing differences of zenith distances of stars culminating within a short time of each other, and at nearly 
the same altitude, on opposite sides of the zenith. The method was soon forgotten despite its value until it was 
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Uma volta no ajuste do micrômetro corresponde a 80” [quer dizer que 
uma volta completa, de 360º, no ajuste do micrômetro corresponde a um 
deslocamento de 80 segundos de arco no céu]59. As três oculares 
fornecidas com o instrumento têmcapacidade de amplificação de 44, 65 
e 86. O campo é iluminado por meio de uma lâmpada elétrica 
incandescente ou por uma lamparina; a luz é jogada no interior do 
telescópio através do eixo oco de rotação. 
A ocular na extremidade do eixo horizontal está equipada com dois 
níveis justapostos para observações pelo método de Horrebow-Talcott 
que podem ser finamente ajustados um em relação ao outro, e cujo 
suporte pode ser firmemente preso ao eixo. O retículo de 136mm de 
diâmetro é graduado em 1/6º [a menor graduação é correspondente a 
0.17 graus do círculo que forma o retículo]60 e pode ser lido com precisão 
de 1’ [1 minuto de arco]61. É equipado com um nível de alidade62. 
O eixo pode ser facilmente invertido em poucos segundos e sem perigo 
de desajustar o instrumento, o nível suspenso permanecendo no lugar. O 
repouso dos rolamentos do eixo é efetuado pela pressão de uma mola 
central. Todos os grampos deste instrumento são braçadeiras de flange 
impedindo qualquer pressão sobre o eixo. Este instrumento repousa 
sobre uma base com ajuste em azimute. O instrumento exposto é o 
exemplar encomendado pelo Real Instituto Geodésico da Prússia em 
Potsdam63. 

Esta luneta exposta em 1904 possuía a opção lamparina e a iluminação elétrica. A  

luneta 10783 de Bamberg apresentava apenas a opção elétrica no momento de 

incorporação ao MAST, mas não é possível afirmar que não tenha vindo com a lamparina 

de encaixe. Há, entre as peças sem catalogação definitiva, uma lamparina sem 

identificação que pode ter pertencido a qualquer dos círculos portáteis do ON, menores 

do que a luneta 10783. A distância focal e a abertura da lente objetiva são menores no 

exemplar da Exposição Universal: no exemplar exposto em 1904, 0,65m e 68mm, na 

luneta 10783 adquirida pelo ON, 0,90m e 80mm64. As três lentes oculares fornecidas por 

Bamberg a Potsdam foram descritas no catálogo: ampliavam 44 vezes, 65 vezes e 86 

                                                                                                                                              
rediscovered by the American engineer Andrew Talcott in 1833. It is now called the Horrebow-Talcott Method. 
(HOCKEY, 2009)  
59 Nota explicativa pela astrônoma Tânia Dominici. 
60 Idem 
61 Ibidem. A astrônoma Tânia Dominici esclarece a unidade minuto de arco da seguinte forma. Segundos de 
arco (arcsec) e minutos de arco (arcmin) são medidas de distância angular (no céu): 1 minuto de arco (1’) = 
1/60 graus; 1 segundo de arco (1’’) = 1/3600 graus, referência no céu, apontando com o dedo polegar 
inclinado. 
62 Alidade. 1. Qualquer dispositivo mecânico destinado a medir ângulos ou afastamentos angulares mediante 
um alinhamento óptico. A alidade é um instrumento de visada que permite materializar a direção na qual se 
observa. [...] Os antigos instrumentos de medidas de ângulos (astrolábio, círculo mural, etc.) possuíam esse 
dispositivo, às vezes bem rudimentar, no início, já que se utilizaram somente dois orifícios: retículo foi uma 
sofisticação posterior; alidada. [...] (MOURÃO, 1995, p.19-20. 2.ed.) 
63 Tradução feita, pela astrônoma Tânia Dominici (MAST/LNA),  da descrição do modelo, disponível em: 
<https://www.forgottenbooks.com/en/readbook/GermanEducationalExhibition_10260871#0>. Acesso em: 11 
ago. 2016. 
64 Abertura descrita pelo assistente-chefe Domingos Fernandes da Costa no trecho do relatório de 
determinação de latitude do Morro do Castelo em 1909, transcrito por Morize (1987, p.171). A íntegra do 
relatório de 1909 ainda não foi encontrada no MAST. O Arquivo pessoal do cientista Domingos Fernandes da 
Costa seria muito útil a esta pesquisa. 
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vezes. Há quatro oculares na luneta Bamberg 10783 com capacidade de amplificação 65, 

66, 90 e 110. A Figura 18, a seguir, exibe todas as suas oculares. 

 

Figura 18 - As lentes oculares da luneta 10783 de Bamberg. Fotos: RD, 2013. 

É possível que uma das duas oculares de menor ampliação não tenha 

acompanhado a encomenda como item de série, já que o catálogo de 1904 anunciava 3 

oculares de ampliações bem distintas e o estojo tem apenas três berços de lente ocular. 

A denominação do exemplar acotovelado exposto em 1904 - instrumento de passagem 

portátil com luneta acotovelada - muito se assemelha à descrição adotada pelo ON 

quando do levantamento patrimonial nos Inventários periódicos. Portanto, estes 

exemplares que são fixos em pilar foram descritos como portáteis, tanto pelo fabricante 

como pelos profissionais responsáveis pelos inventários.  

Não foi possível compreender a confusão de numeração de fábrica nos 

inventários do ON, ora descrita como Bamberg 10783 ora como Bamberg 2646. 

Entretanto, o catálogo de 1904 deixa bem claro que não é um círculo meridiano, mas um 

instrumento meridiano ou instrumento de passagem portátil com luneta acotovelada. O 

círculo meridiano portátil 2646 de Bamberg (Figura 19) está sob a guarda do MAST, 

recebeu a catalogação MAST/1993/0032 e  tem perfil bem diferente: 

    
Ocular do micrômetro que 
amplia 65 vezes 

Ocular do micrômetro que 
amplia 90 vezes 

Ocular do micrômetro 
que amplia 110 vezes 

Ocular de 66x no 
micrômetro do Talcott  



 

60 

 

 
Figura 19 - Círculo Meridiano Portátil nº2646 de Bamberg. Foto: Autor e data 

desconhecidos. Acervo MAST. 
 
 

O catálogo oferece informações sobre os acessórios cujos sulcos de encaixe no 

eixo mecânico não eram ocupados por nenhuma peça no momento da musealização. 

Estas peças foram incorporadas ao MAST, como tantas outras, avulsas e sem 

identificação (Figura 20). O exame em lupa binocular garantiu a checagem da punção 

Bamberg exata em que a variável foi apenas a força do impacto. O perfil marcado no 

instrumento era correspondente ao perfil da chave elétrica do sistema acotovelado do 

instrumento de passagem, mas não há nenhuma punção. Em balança analítica de 

precisão foi confirmada a correspondência exata entre o nível do Talcott e seu 

contrapeso. 
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Partes dissociadas pelo ON e identificadas a partir da pesquisa no LAMET-MAST 

 
 

 
Contrapeso anel do Talcott Confirmação do lote Punção do contrapeso anel em 

zoom 

   
Nível do Talcott Confirmação do lote Punção do nível do Talcott em zoom 

   
Marca do perfil da peça faltante Comutador Verso do comutador 

 
Figura 20 - Partes dissociadas pelo ON e identificadas a partir da pesquisa no LAMET-MAST. 

Fotos: RD, 2012. 
 

A Bamberg fabricou lunetas e círculos meridianos, pequenos telescópios 

amadores, muitos instrumentos geodésicos e geomagnéticos e sismógrafos. Em 1921, 

em conseqüência do fim da I Grande Guerra, a progressiva queda dos lucros obrigou o 

genro de Carl Bamberg a juntar-se com outras fábricas e por fim mudou de nome para 

Askania Werke A .G..65 A Figura 21, a seguir, apresenta uma imagem da fábrica em 

Berlim, que foi mantida pela Askania. 

 

                                                
65 Disponível em <www.americanhistory.si.edu>. Acesso em: 21 ago. 2012. 
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Figura 21 - Unidade Berlim-Friedenau da Fábrica Bamberg. Imagem de catálogo Askania Werke 

A.G..66 Acervo MAST. 

1.3.2 - Outros exemplares de luneta acotovelada Bamberg 

Sob esta placa do fornecedor, usinada em liga de cobre menos resistente à 

corrosão do que as demais placas alemãs de fábrica, foi possível notar que, apesar de a 

luneta Bamberg 10783 ter a base preta, a mais profunda camada de pintura encontrada 

na base foi verde. Instituições astronômicas, museus de ciência e universidades 

disponibilizam em seus portais virtuais registros fotográficos de suas lunetas históricas, 

onde foi possível selecionar as lunetas da mesma fábrica e de períodos próximos à 

fabricação da luneta nº10783: nas duas primeiras décadas do séc. XX. É possível supor 

que o mesmo tom verde de instrumentos do fim do século XIX tenha se estendido como 

cor padrão da produção industrial por pelo menos duas décadas do século XX, 

especialmente no caso desse fabricante, ou que os documentos iconográficos dos 

exemplares de Bamberg consultados também não exibam a cor original dos modelos. 

As figuras 22 e 23 exibem dois exemplares restaurados segundo princípios 

diferentes dos que nortearam a metodologia deste estudo de caso. A Bamberg nº7904 

                                                
66 Disponível em: <http://www.mast.br/catalogo/imagem.asp?id_catalogo=18&qtd=4&i=1>. Acesso em: 12 
out. 2016. 
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(Figura 22), à esquerda, encontra-se em Genova, Italia, no Istituto Idrografico della 

Marina. O eixo ótico não exibe a tal pátina que o distingue do eixo mecânico na ilustração 

do catálogo de 1904. Nesta, o micrômetro está sem o seu contrapeso. O exemplar 

apresenta o nível e seu contrapeso para determinação de latitude pelo método de 

Horrebow-Talcott. Na Figura 23, à direita, outro exemplar em território italiano, no Museu 

Astronômico Ortobotânico de Brera, Universidade de Milão, pertenceu ao Observatório 

Astronômico de Brera. Apresenta o nível de bolha necessário a Horrebow-Talcott, mas 

parece ter sido artisticamente revitalizado. Seus eixos em liga de cobre, ótico e mecânico, 

foram pintados do mesmo tom de verde que a base em liga de ferro. 

 
Figura 22 - Bamberg nº7904 no Istituto 

Idrografico della Marina 

 
Figura 23 - Luneta acotovelada Bamberg no 

Museu Astronômico Ortobotânico de Brera com 
os eixos pintados de verde 

 

Dois exemplares em território argentino, no Instituto Geografico Nacional -IGN, em 

Anteojo de Pasos, a Bamberg nº7957 (Figura 24) também exibe aparência de nova67 e o 

exemplar nº13.545 de Bamberg68 (Figura 25), é bem mais recente, mas sua restauração 

conferiu-lhe aparência semelhante à anterior.  

                                                
67 Disponível em: <http://www.ign.gob.ar>. Acesso em: 10 out. 2016. 
68 Idem 
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Figura 24 - Bamberg nº7957, bem mais 
antiga do que o exemplar sob a guarda 

do MAST 

 
Figura 25 - Bamberg nº13.545, bem mais recente que a 

anterior, mas ambas customizadas em azul 

 

Dos exemplares norte-americanos consultados, o de número de fábrica 11.94869 

(Figura 26), segundo o Smithsonian, pode ter sido um dos transits que a CIA tomou do 

German Geodetic Office no final da II Grande Guerra. Em 2000, a National Imagery and 

Mapping Agency – USA – transferiu este exemplar de Bamberg para o Smithsonian. 

Sobre o exemplar nº 13324 de Bamberg (Figura 27), houve uma pesquisa sobre o 

funcionamento do modelo e diagnóstico do estado de conservação antes do restauro. 

Este exemplar pertence ao Theodor Jacobsen Observatory, na Universidade de 

Washington70. Sua numeração de fábrica é bem próxima ao exemplar argentino, azul, 

mas exibe tom verde semelhante ao do exemplar da Universidade de Chicago, não 

restaurado, que será apresentado adiante. A data de fabricação do exemplar nº13324 foi 

estimada em 1904, mas sua numeração de fábrica é muito superior ao exemplar 10783 

de Bamberg do ON.  

                                                
69 Disponível em: <http://amhistory.si.edu/surveying/object.cfm?recordnumber=759153>. Acesso em: 12out 
2012. 
70 Disponível em: <http://www.seattleastronomy.com/blog1/2011/06/uw-observatory-celebrates-10-years-of-
outreach-programs/>. Acesso em: 10 out. 2016 e disponível em: 
<http://www.astro.washington.edu/groups/outreach/tjo/transit_telescope.pdf>. Acesso em: 12 out. 2016.   
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Figura 26 - Bamberg nº 11.948 do 

Smithsonian sem a base inferior de Dollen 
Figura 27 - Bamberg nº13.324 do Theodor 

Jacobsen Observatory 
 

O relatório do estudo sobre seu fabricante e seu funcionamento foi acessado no 

portal da Universidade.  Este relatório não levanta a trajetória de uso deste exemplar, 

mas conta que havia projeto de reutilização da acotovelada Bamberg pela NASA na 

década de 1990, caso o percurso da imagem e sua iluminação pudessem ser corrigidos. 

One future prospect for a transit telescope is a program called LUTE. 
LUTE is the Lunar Transit Telescope project that was founded in 1990. 
The goal of LUTE is to place a transit telescope on the Moon to map the 
sky. This would avoid light pollution and would also be able to take data 
all day long. This would require a worldwide network to gather and 
interpret all the data that would come in. These are some of the pluses to 
putting a transit telescope on the Moon. 
While there are several benefits about a telescope on the Moon there are 
also a couple problems that arise. There is a lot of dust on the Lunar 
surface. This dust is sharp and abrasive, and can damage the 
instrumentation. The largest problem with the Moon is the wide range of 
temperatures it undergoes. During the day the average temperature is 
107 degrees Celsius and at night it is -153 degrees Celsius. If a transit 
telescope were placed on the Moon it would have to endure the wide 
range of temperatures on Moon. At the moment these problems 
encountered with the Moon and the cost problems are still being 
researched71. 

Interessante confrontar essa constatação técnica dos anos 1990 quanto à sua 

qualidade e robustez - a ponto de suportar o vento abrasivo e a queda brusca de 

temperatura na Lua e ainda enviar dados confiáveis - com o elogio do astrônomo 

brasileiro Oliveiros Tavares (1993) ao exemplar nº10783 - também convicto de sua 

                                                
71 Disponível em: <http://www.astro.washington.edu/groups/outreach/tjo/transit_telescope.pdf>. Acesso em: 
12 out. 2016.  O relatório não apresenta ficha bibliográfica, entretanto, assim que o acesso virtual ao relatório 
tornou-se restrito, o link passou a exibir o crédito à autora do relatório, Katherine Blair. 
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utilidade, mas a quem tem sido atribuído um tom passional, apesar de seu depoimento 

ter sido dado na mesma década. 

O exemplar existente na Universidade de Chicago (Figura 28), exposto para 

registro fotográfico sobre a parte fixa de sua base, exibe melhor estado de conservação 

do que ela, única parte que parece ter sido mantida no pilar, sem proteção. À direita 

(Figura 29), está apresentada a vista frontal de sua lente objetiva, em cujo barrilete há a 

inscrição do número de fabricação, descrito no portal virtual da Universidade como 

nº1300, apesar deste exemplar ter design muito semelhante ao exemplar 10783.  

 
Figura 28 - Bamberg nº 1300 no Campus da 

Universidade de Chicago72 

 
Figura 29 - Junto à lente, está gravado Carl 

Bamberg Friedenau nº130073 
 

A lente objetiva da luneta 10783 de Bamberg não apresenta semelhante 

gravação. Esta pesquisa reuniu dados suficientes para afirmar que se trata de uma peça 

de reposição (Figura 30) adaptada ao eixo ótico do exemplar brasileiro 10783.  Na Figura 

31, é apresentada a tampa de objetiva com cortes em L.  

  
Figura 30 - Lente objetiva musealizada 

junto à Luneta 10783 de Bamberg. Foto: 
RD, 2013 

Figura 31 - Trio de cortes a 90º bem distribuídos 
permite a expansão mecânica da tampa para 

encaixe. Foto: RD, 2013 

                                                
72 Disponível em: <http://dwarmstr.blogspot.com.br/2006/05/old-telescope-maintenance-routine-carl.html>. 
Acesso em: 12 out. 2012. 
73 Disponível em: <http://www2.lib.uchicago.edu/~dean/blog/transit-lens.jpg>. Acesso em: 12 out. 2012. 
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Na tampa, adaptações mecânicas (Figura 31) foram feitas por habilidoso 

profissional: três cortes transversais bem distribuídos, seguidos cada qual de um corte a 

90ºC, permitiram a expansão mecânica da tampa para proteção da lente e assim foi 

recebida pelo MAST em 1985. O esforço dispensado na adaptação leva à hipótese de 

que a tampa original tenha sido mantida. Certamente, a tampa e esta lente não formavam 

originalmente um par. 

A luneta 10783 de Bamberg (Figura 32) foi incorporada ao acervo MAST com esta 

lente objetiva (Figura 30), portanto sua catalogação é como parte, de fato, do 

instrumento. O resultado desta pesquisa confirma a relevância desta peça na trajetória de 

uso do instrumento e apresenta, no capítulo seguinte, as memórias institucionais que 

esta restauração não vai apagar.  

 

 

Figura 32 - Luneta nº10783 de Bamberg na bancada do laboratório. Foto: Marroquim, 2013 
 

Por fim, apresentamos um exemplar que também exibe cor preta de repintura.  

Este belo exemplar acotovelado de Bamberg (Figura 33) foi exposto em vitrine no 

National Museum of Nature and Science de Tokyo, com a pátina do tempo, sem 
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restauro74. Uma fixação foi feita entre a base fixa e a base giratória. A aparência do eixo 

mecânico é distinta da aparência do eixo ótico, apesar do envelhecimento simultâneo. 

 

Figura 33 - Exemplar exposto em vitrine no National Museum of Nature and Science de Tokyo, 
aparenta pátina de fábrica no contrapeso e no eixo ótico 

  

Apesar de as partes polidas do exemplar japonês (Figura 33) ainda não terem 

atingido a degradação superficial das mesmas partes horizontais no exemplar 10783 de 

Bamberg no MAST, o eixo ótico e contrapesos dos dois exemplares apresentam a 

mesma pátina uniforme, possivelmente depositada artificialmente na fabricação (Figura 

34). É possível que essas partes aparentem o bronze sem sê-lo. Segundo Granato, 

muitos materiais predominaram no século XIX, um século de transição para os 

construtores. 
Latão laminado foi utilizado em tubos de telescópios e acessórios de 
sextantes, já eixos delicados utilizavam aço reforçado; parafusos e 
porcas eram confeccionados em aço ou latão. O alumínio aparece 
apenas no inicio do século XX, mas só em peças pequenas. [...] 

                                                
74 Disponível em: 
<http://www.mast.br/bases/sgm_consulta/telas/consulta/detalhe_consulta.asp?ID=1993/0132%20a,%20b,%2
0c,%20d,%20e,%20f,%20g&nome_obj=Luneta%20Meridiana%20Acotovelada>. Acesso: em 08 set. 2016. 
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No final do século XIX aparece o plástico, utilizado para fabricação de 
objetos em série, como réguas; a baquelite, facilmente confundida com 
ébano, foi utilizada para fabricar punhos e tampas. 
O bronzeamento, o acabamento acetinado e o envernizamento 
constituem-se em características próprias a muitos instrumentos 
científicos. Esses tratamentos foram aplicados aos metais para uma 
melhor resistência a corrosão, para diminuir a reflexão do sol e também 
por motivos decorativos. Esses acabamentos são parte integrante dos 
instrumentos, mas apresentam-se muitas vezes danificados por limpezas 
ou restaurações pouco escrupulosas. Após o acabamento de bronze 
normalmente era colocado um verniz transparente para proteção 
(GRANATO, 2003, p.34). 

Pátinas em tom marrom assemelham as partes ao bronze 

  
Ao puxar o tubo de iluminação, nota-se a pátina 

artificial apenas na extremidade 
 

Contrapeso do micrômetro, patinado de fábrica 

  

Oxidação do eixo mecânico é irregular, segundo a 
posição sujeita à poeira 

Três tratamentos gráficos diferentes na superfície da 
luneta: brilho, hachura e outra textura no eixo ótico. 

Figura 34 - Pátinas uniformes foram retratadas pelo desenhista com textura diferenciada na 
ilustração do exemplar Bamberg exibido na Exposição Universal de 1904 

 

O exame organoléptico da luneta 10783 de Bamberg somado à consulta ao 

catálogo da Exposição Universal de 1904 oferece fortes indícios da pátina de fábrica em 
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partes que ainda não podemos afirmar de latão ou de bronze, motivo pelo qual serão 

todas as ligas douradas aqui chamadas genericamente de ligas de cobre. O verniz 

tonalizado era bastante comum, segundo Granato: ”várias pecas componentes eram 

envernizadas com verniz transparente ou levemente colorido (GRANATO, 2003, p.48). 

O latão foi amplamente utilizado à medida que se reduzia a utilização de ouro, 

marfim e madeira nos instrumentos científicos. Granato fala de sua maquinabilidade, fácil 

soldagem, fundição pouco onerosa do cobre e do zinco, fácil polimento ou formação de 

atraente pátina protetora. Esta liga de cobre mudou muito dos tempos de Paul Bamberg 

para cá: 
O metal era produzido em pureza de 98%, devido a grande destreza e 
eficacia dos operadores de fomo. Hoje em dia a gama de ligas metalicas 
conhecidas como latao inclui ligas de cobre com zinco em teor de 5 a 50 
%. Antes da Revolucao Industrial, essa liga continha de 15 a 30% de 
zinco, O conceito de latao como liga é atual (GRANATO, 2003, p.145). 

As inclusões ou aflorações de chumbo nas ligas de cobre são impurezas do zinco 

que devem ser consideradas nas ponderações quanto às emissões gasosas do ambiente 

de guarda e dos componentes do sistema de instrumentação em exposição, o que 

também foi apresentado por Granato nos ensaio de imersão-emersão: 

Verifica-se que a curva referente a amostra de 30 dias apresenta um 
degrau acentuado no canal referente a deteccao do chumbo, 
confirmando o que foi verificado pela microscopia eletronica de 
varredura. O chumbo foi alterado durante o processo de imersao-
emersao e espalhou-se pela area adjacente as inclusoes na matriz da 
liga Cu-Sn, gerando um enriquecimento desse metal na superficie da 
amostra (GRANATO, 2003, p.210). 

Granato confirmou a resistência do latão à corrosão, maior até do que a 

resistência do bronze e apresenta o fator de multiplicação por 10 entre a escala de tempo 

do ensaio acelerado e a coleta de dados em campo: 

Os resultados encontrados para 300 dias de teste de imersão-emersão 
seriam, assim, equivalentes à exposição ao ambiente por cerca de oito 
anos. [...] A presença de partículas de poeira, determinante para o inicio 
do processo corrosivo, pode ser comprometida pelo estagio de imersão 
das amostras (GRANATO, 2003, p.225-226). 

Mais uma vez, Granato (2003) lembra que a corrosão em campo poderia ser 

maior em oito anos porque cada imersão do ensaio acelerado remove o filme 

higroscópico, o que pode gerar alguma defasagem na simulação, difícil de ser 

mensurada. 
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2. A TRAJETÓRIA DE USO DA LUNETA BAMBERG 10783 

A longa trajetória de uso da luneta Bamberg 10783 atravessou as gestões dos 

diretores Luiz Cruls (1881 a 1908), Henrique Morize (1908 a 1929)75, Sebastião Sodré da 

Gama (1930 a 1951), Lélio Gama (1952 a 1967) e Muniz Barreto (1967 a 1979 e 1982 a 

1985), entre algumas breves substituições. Portanto, a contribuição primeira desta 

pesquisa é apresentar os documentos e as referências bibliográficas que comprovaram 

que a luneta Bamberg 10783 operava no Morro do Castelo, centro do Rio de Janeiro, 

antes da transferência do Observatório Nacional para o Morro de São Januário, no bairro 

de São Cristóvão. 

O Decreto de 15 de outubro de 1827 apenas resolve que se crie “um Observatório 

Astronômico”. A criação do Observatório deu-se apenas no papel. No Relatório de 1845, 

o Ministro da Guerra (1850-1863) Jerônimo Francisco Coelho comunica a nomeação do 

Lente substituto de Escola Militar Eugene Soulier de Sauve como encarregado da prática 

do Observatório para  

dar vida a esta semimorta fundação. [...] Entre nós, porém, ele nada tem 
produzido, por terem faltado os necessários meios. O nosso 
Observatório existente consta atualmente de uma incompleta coleção de 
instrumentos abandonados em um dos torreões do edifício da Escola 
Militar, onde não me consta que uma só observação se fizesse no 
decurso do ano letivo que findou” (COELHO, 1845 apud MORIZE, 1987, 
p.47).  

A implantação de fato ocorreu pelo Decreto de 22 de julho de 1846 com os 

seguintes propósitos: fazer observações meteorológicas e astronômicas úteis às ciências 

em geral, e no Brasil em particular; publicar as Efemérides Astronômicas; prover a 

instrução prática de observação astronômica para alunos da Escola Militar e Academia 

da Marinha (BRASIL, 1846a). O primeiro Regulamento para o Imperial Observatório do 

Rio de Janeiro, assim intitulado, foi aprovado pelo Decreto nº457 (BRASIL, 1846b).  

O Relatório Ministerial do ano de 1846 comunica o empenho em concluir as obras 

no templo jesuítico do Castelo. O Relatório Ministerial referente a 1847 afirma que o 

Observatório “ainda não deu, como era para desejar, princípio aos seus trabalhos, por 

estar incompleto o edifício que se lhe destina no Morro do Castelo” (MORIZE, 1987, 

p.56). Em 1848, o diretor Soulier de Sauve dava aulas aos alunos militares do 4º ano em 

sua casa por não estarem concluídas as obras. Já em 1850, o Almanaque do Ministério 
                                                
75 De acordo com o disposto no Decreto nº1950 de 12 de julho de 1871, os estrangeiros, portanto também 
Louis Cruls e Henry Charles Morize foram naturalizados brasileiros, passaram a gozar de todos os direitos, 
honras e prerrogativas garantidas aos brasileiros pela Constituição, e passaram a adotar os nomes 
mencionados acima. No fundo LC do Arquivo MAST, consta o documento de naturalização de Cruls assinado 
pelo Imperador.  
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da Guerra dá o endereço da residência do diretor do Observatório no edifício do Morro do 

Castelo, quando já havia, segundo a pesquisa de Morize, “relativa regularidade” nos 

trabalhos do estabelecimento (MORIZE, 1987, p.58-59). Em agosto de 1850, com a 

morte de Soulier de Sauve, o Tenente-Coronel Antônio Manoel de Mello assume a 

direção do Observatório. Apesar de pouquíssima documentação referente ao período, 

Morize encontrou informes de nomeações, indícios de estudos meteorológicos e cálculo 

de efemérides (MORIZE, 1987, p.60-61).   

Soulier de Sauve, favorável à instalação do Observatório no Morro da Conceição, 

havia se manifestado contra o espaço no Morro do Castelo pela falta de solidez do 

terreno, que oneraria demais a construção de alicerces profundos para seguro 

assentamento de grandes instrumentos de observação, fixos em um solo “composto 

quase que exclusivamente de gneiss em decomposição, sujeito a desmoronamentos 

contínuos, causadores de acidentes bem conhecidos” (MORIZE, 1987, p.48).  

Outras tantas foram as dificuldades apontadas mais tarde pelo astrônomo Luiz 

Cruls: disposição das salas imprópria para astronomia; andar térreo ocupado por 

enfermarias do hospital militar; 21m de altura no paredão sul acima da fralda do morro, 

sujeitando o edifício à amplificação das trepidações e oscilação termomecânica pela 

incidência do Sol; rotina de salvas de artilharia na baía; rachaduras provocadas pelas 

constantes escavações abaixo do templo a procura de tesouros jesuítas (MORIZE, 1987, 

p.143); ponto cego a oeste por causa do casario acima dos instrumentos de observação 

do céu; e construção antiga defeituosa (MORIZE, 1987, p.102-103).  

Mais tarde, se descobriria a inconveniência do templo para as pesquisas em 

magnetismo. Entretanto, a pesquisa de Henrique Morize oferece provas suficientes da 

atividade institucional em sismologia, meteorologia, observações equatoriais e 

observações meridianas no Morro do Castelo e uso da luneta Bamberg 10783, ao menos, 

desde 1909 em sala construída a sudoeste no edifício jesuíta. Quando o edifício abrigava 

o colégio jesuíta, oferecera condições às observações astronômicas e para esse fim foi 

explorado de 1557 (MORAES, 1984, p.17) até 1640 (VAINFAS, 2012, p.16-17); e foi 

posteriormente aproveitado pelos astrônomos régios na 66ª expedição dos jesuítas em 

1729 (MORAES, 1984, p.22). Foi também no templo do Castelo que, entre 1781 e 1788, 

dois astrônomos portugueses realizaram diversas observações meridianas 

(MORAES,1984, p.28-31) e que os astrônomos da marinha norte-americana, em 

comissão pelo litoral leste da América do Sul, determinaram as coordenadas em 1878 

(MORIZE, 1987, p.170). Nessa época os astrônomos brasileiros já ocupavam o antigo 

templo.  
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A fim de compreender a trajetória da luneta Bamberg 10783 dentro da trajetória da 

única Instituição onde operou, convém conhecer os avanços e dificuldades que a 

instrumentação para observações meridianas enfrentou no Observatório Nacional. 

 

2.1 - As Memórias Institucionais do ON 

Estando próximas as comemorações do Centenário do Observatório, Henrique 

Morize empreendeu o mais profundo levantamento da documentação textual relativa à 

Instituição, quando constatou, já no início do século XX, importantes lacunas de 

informação: 
A empresa é muito mais difícil do que parecia à primeira vista. Não se 
encontram nos Arquivos dos diversos ministérios de que dependeu o 
Observatório, os dados que se esperava achar. [...] O Arquivo Nacional, 
que conserva numerosos documentos, e que gentilmente permitiu as 
buscas necessárias, não os tem completos, havendo anos inteiros em 
que nada foi encontrado, parecendo que houve então interrupções na 
vida do observatório, o que não é impossível, à vista das dificuldades 
encontradas pelos diretores sucessivos, conforme se vê nas páginas do 
presente trabalho (MORIZE, 1987, p.39). 

Na publicação tardia do Relatório de Henrique Morize em 1987, intitulado 

Observatório Astronômico: um século de história (1827-1927), a nota editorial traz a 

seguinte informação: “Em 1952, logo que Lélio Gama assumiu a direção do Observatório 

Nacional, Jaime Morize, filho de Henrique, enviou cópia dos manuscritos que agora 

editamos. Na época, Lélio prometeu que logo que dispusesse de recursos iria publicá-lo” 

(MORIZE, 1987, p.7). 

Entretanto, o que Lélio Gama fez foi publicar a baixo custo, em 1977, as memórias 

do Sesquicentenário do ON por ele mesmo; e seu sucessor Luiz Muniz Barreto fez o 

mesmo em 1987, ambos citando a ampla pesquisa de Morize em fontes primárias de 

documentação. Foi o MAST, sob a direção de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que 

tomou para si o compromisso de publicar o conteúdo do material entregue pelo filho de 

Henrique Morize, neste mesmo ano de 1987, aos 160 anos do Observatório e 2 anos de 

criação do MAST. 

Em 1955, a história/memória do Observatório foi escrita por Abrahão de Moraes, 

no âmbito de um trabalho de fôlego, organizado por Fernando de Azevedo, cujo objetivo 

não se restringira à instituição, mas à história da Astronomia no Brasil, e foi republicada 

em 1984 pela Universidade de São Paulo (USP). O próprio Ronaldo Mourão produziu um 

texto sobre a história da Astronomia no Brasil para a obra coletiva de Shozo Motoyama e 
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Mário Ferri, de 1979. Moraes e Mourão, diferente de Morize, pretendiam inserir a história 

do ON em uma conjuntura mais ampla, das Ciências no Brasil.  

O que há em comum nessa corrida de tantos astrônomos a escrever Memórias 

Institucionais? Aquele esforço de Morize em cruzar fontes primárias de documentação 

pode não ter-se repetido, entretanto, em todas as publicações desses memorialistas, há 

semelhante metodologia: um “contraste entre as formulações de historiadores e 

sociólogos das Ciências e os relatos daqueles astrônomos [...] que variam da defesa de 

sua autonomia irrestrita ao determinismo econômico mais reducionista” (BARBOZA, 

1994, p.9). Não menos importante que uma disputa de poder é a história que se quer 

perpetuar. Em conferência no Rio de Janeiro, Michael Pollak utilizou o exemplo da 

história do Partido Comunista para tratar das memórias de qualquer instituição: 

Cada vez que ocorre uma reorganização interna, a cada reorientação 
ideológica importante, reescrevera-se a história do partido e a história 
geral. Tais momentos não ocorrem à toa, são objeto de investimentos 
extremamente custosos em termos políticos e em termos de coerência, 
de unidade, e portanto de identidade da organização. Como sabemos, é 
nesses momentos que ocorrem as cisões e a criação, sobre um fundo 
heterogêneo de memória, ou de fidelidade à memória antiga, de novos 
agrupamentos. Espero que esta rápida descrição da problemática da 
constituição e da construção social da memória em diversos níveis 
mostre que há um preço a ser pago, em termos de investimento e de 
risco, na hora da mudança e da rearrumação da memória, e evidencie 
também a ligação desta com aquilo que a sociologia chama de 
identidades coletivas. Por identidades coletivas, estou aludindo a todos 
os investimentos que um grupo deve fazer ao longo do tempo, todo o 
trabalho necessário para dar a cada membro do grupo - quer se trate de 
família ou de nação - o sentimento de unidade, de continuidade e de 
coerência (POLLAK, 1992, p.206-207). 

As versões narrativas desses astrônomos alimentam, sem dúvida, uma versão 

“oficial” da história do ON. A historiadora Christina Barboza lembra que o campo científico 

não é isento de reproduzir as relações de poder da sociedade porque nela está inserido. 

Se, no campo científico como no campo das relações de classe, não existem instâncias 

de legitimidade das reivindicações da própria legitimidade, então “ninguém é bom juiz 

porque não há juiz que não seja, ao mesmo tempo, juiz e parte interessada” 

(BOURDIEU,1983 apud BARBOZA,1994, p.55). Em oposição, consultamos fontes como 

memorandos e anotações das oficinas, além de entrevistas com atores da trajetória da 

luneta no ON e no Museu, que alimentaram uma história não oficial, presente nas 

memórias institucionais. Ao longo deste estudo, também será possível reunir alguns 

aspectos conjunturais que levaram Henrique Morize a privilegiar a instrumentação em 

suas memórias e algumas circunstâncias que levam um Museu de Ciências a buscar 

arquivos pessoais apenas de cientistas e a exibir as memórias dos cientistas como livros 
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de história, o que dificulta a pesquisa em Preservação de Acervos de Ciência e 

Tecnologia e, neste caso, produziu inúmeras dificuldades na construção da trajetória de 

uso da luneta Bamberg 10783. 

A partir desta pesquisa, é possível supor que documentos textuais das Oficinas do 

ORJ/ON tenham sido produzidos a partir de 1917 por razões diversas que serão 

detalhadas adiante, tais como: o mecânico-chefe Alfredo de Castro Almeida, tendo sido 

encarregado dos serviços na futura sede, documentava ocorrências por memorandos; 

uma solicitação de criação de um “diário do mecânico” foi sugerida por comunicação 

interna em 1918; uma ocorrência não esclarecida em março de 1919 provocou a adoção 

de novo protocolo no setor; e o chefe Odílio Brandão documentava as ações das Oficinas 

em um caderno. Nenhum arquivo pessoal de funcionários técnicos foi encontrado nas 

consultas ao Arquivo MAST, nem ao Arquivo da DSHO e nem à Biblioteca do ON. Até a 

versão de 201176, a Política de Aquisição e Descarte do MAST, elaborada pela Comissão 

Permanente de Aquisição e Descarte de Acervo do MAST determinava: 

Serão adquiridos arquivos de cientistas, técnicos, professores e gestores 
de ciência e tecnologia, com atuação relevante no cenário científico e 
tecnológico brasileiro, nas áreas de ciências exatas e da terra e 
engenharias, segundo a classificação das áreas de conhecimento do 
CNPq, nas áreas de ciências naturais, segundo a classificação por 
disciplinas da History of Science Society 2, a saber: astronomia, 
cosmologia, física, química, matemática, ciências da terra e 
atmosféricas, geografia, cartografia e explorações; e história da ciência e 
da tecnologia e museologia. §Poderão ser adquiridos, ainda, arquivos 
pessoais de diretores e presidentes de associações científicas; de 
agências públicas de fomento a C&T; de professores com papel 
importante na formação de pesquisadores; e profissionais com trabalho 
científico de repercussão internacional (MAST, 2011). 

O livro das memórias institucionais por Odílio Brandão não ocupa a prateleira das 

memórias institucionais, mas sim, as memórias pelos ex-diretores. Destas últimas, a 

publicação de Henrique Morize é destaque pelo amplo uso de fontes primárias. 

Henrique Morize foi nomeado para o cargo de aluno astrônomo pela Portaria de 

18 de junho de 1884, por solicitação do diretor Luiz Cruls ao Ministério do Império, 

através do ofício de 11 de junho.  Primeiro colocado no concurso para 3º astrônomo, 

Morize assumiu o novo cargo pelo Decreto de 5 de dezembro de 1885.  

Em 1885 mesmo, “a 3 de março fez o Dr. Cruls chegar às mãos do Ministro do 

Império a planta da chácara oferecida pelo Dr.Liais ao Governo Imperial, tecendo os 

                                                
76 Disponível em: <http://www.mast.br/pdf/politica_de_aquisicao_e_descarte.pdf >. Acesso em: 29 set. 2016. 
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maiores elogios aos alunos-astrônomos Henrique Carlos Morize e Calheiros da Graça 

Filho, pelo zelo dispensado à confecção da referida planta” (MORIZE, 1987, p.101).  

A planta do terraço e das salas de observação foi publicada por Liais77, nos 

Annales de L'Observatoire Impérial de Rio de Janeiro  de 1882 e auxilia esta pesquisa, no 

sentido de encontrar a construção a SW no Morro do Castelo onde, segundo o relatório 

de Manoel José Nogueira da Gama (ON, 1910, p.3), “uma construção pouco dispendiosa” 

havia para a luneta Bamberg 10783 em 1910. Na Figura 35, está a parte I da planta, que 

mostra a cúpula da equatorial, representada por círculo e a sala meridiana, representada 

por retângulo, sala que não estava em bom estado e necessitava de obras de 

reconstrução.  

 

 

Figura 35 - Planta do IORJ, Pl I (LIAIS, 1882) 

 

As coordenadas a SW são as mesmas determinadas pela comissão da marinha 

norte-americana, chefiada por M. Green em 1878 (LIAIS, 1882, p.39), guardadas as 

pequenas variações de latitude que mais tarde seriam estudadas. O astrônomo Emanuel 

Liais foi o diretor do Observatório entre 1871 e 1881. Abaixo, a fotografia de Marc Ferrez 

em 1905 (Figura 36) exibe a torre metálica a nordeste (NE) no terraço do Observatório 

                                                
77 Desde 1876, Liais tentava publicar um grande volume descrevendo todos os trabalhos executados pelos 
cientistas do Imperial Observatório, mas os 32 contos de réis terminaram por ser rateados entre quatro 
ministérios, possivelmente para publicar 2000 exemplares (MORIZE, 1987, p.73, 77-78). A partir de 1882, a 
Lombaerts & Cie foi publicando tamanho conteúdo aos poucos até  a parte 2 do Tomo 4, em 1889. Coube ao 
primeiro tomo dos Annales de L'Observatoire Impérial de Rio de Janeiro a descrição do Observatório. 
Adotaremos daqui em diante a abreviatura Annales para referir a esta série. 
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(MORIZE, 1987, p.125), o que permite compreender o espaço sem a sala a sudoeste 

(SW), onde a luneta Bamberg 10783 operaria no Morro do Castelo. 

Morize oferece dados para observação da fachada sul do Observatório nesta 

fotografia de Marc Ferrez (1905), apresentada na Figura 2: o ponto onde caía o balão do 

meio-dia. Durante uma revolta naval (6 set. 1893 – 13 mar. 1894) de setores da Marinha 

contra Floriano Peixoto, o Morro do Castelo foi sitiado, 

[...] tendo sido proibida a entrada, no Observatório, a todas as pessoas 
estranhas, a não ser o Diretor, o Cap. mecânico Chartier e o astrônomo 
Henrique Morize. [...] Durante todo o tempo da campanha naval, o 
serviço da hora, com o sinal do meio-dia, dado no alto da torre de ferro 
do Nordeste, continuou ativo como em tempo normal [...] (MORIZE,1987, 
p.125). 

 

Figura 36 - Fachada sul do Observatório no Morro do Castelo sem a sala meridiana pequena a 
sudoeste. Foto: Marc Ferrez, 190578 

 

Na fotografia, é possível notar a torre a NE, que já havia sido demolida a sala 

pequena a SW, como planejara Liais, que uma sala maior havia sido construída ao lado e 

que o edifício exibe estado de maior degradação. 
                                                
78 Foto PB de 28cm x 21,5cm, colada em papel cartão, impresso: “3º Congresso Scientifico Latino-Americano 
a 06ago, que integra o Arquivo Luiz Cruls no MAST. 
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Um aspecto diferencial entre a publicação de Morize e as demais publicações 

históricas e historiográficas sobre a Astronomia Brasileira é a riqueza de referências a 

fontes primárias que tratam da instrumentação e das observações meridianas, 

documentos essenciais à construção da trajetória de uso da luneta Bamberg 10783. Esta 

ênfase em Morize deve-se, de fato, às primeiras atividades a ele delegadas: justamente 

instrumentação e observações meridianas. No ofício de 12 de fevereiro de 1886 ao 

Ministro, o diretor do Observatório Luiz Cruls esclarece que Morize havia se tornado o 

responsável pelas observações meridianas (MORIZE, 1987, p.106).  

A fotografia de Henrique Morize, portanto, junto aos instrumentos de precisão 

(Figura 37) não foi uma simples formalidade em sua carreira.  

 

 
Figura 37 - Morize trabalhou na instrumentação e nas observações meridianas. Foto: Autor e data 

desconhecidos 

 

Aproximando-se 1927, ano do centenário do Observatório, Morize começa a 

escrever o que ele originalmente intitulara Histórico da Fundação do Observatório 

Astronômico desde a sua fundação, concluído no próprio ano do centenário. Do período 

compreendido entre 1855 e 1857, Morize não localizou quase nada além de um ofício do 
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Ministro da Guerra informando ao público que autorizou melhoramentos nas instalações, 

que autorizou o concurso para Praticantes que cursassem o 4º ano da Escola Militar e 

que as efemérides continuavam a ser distribuídas. Morize destacou a lacuna de 

documentos textuais do período compreendido entre 1859 e 1864 que descrevessem 

atividades científicas no Observatório. Encontrou apenas um documento de aquisição, 

por iniciativa do próprio diretor do Observatório, Dr. Antônio Manoel de Melo: “[...] um 

telescópio refrator de 6 polegadas de abertura objetiva, 91 ditas de comprimento e 

munido de 5 oculares celestes e 2 terrestres, montado sobre um pé sólido e 

transportável, a “Secretan” (MORIZE, 1987, p.62). 

A publicação tardia de Morize foi intitulada Observatório Astronômico, 

nomenclatura que não corresponde a uma fase ativa da Instituição, mas assim era 

popularmente conhecida. Morize apresenta, ele próprio em seu livro, a controvérsia do 

diretor Emanuel Liais, que “protestava contra a confusão frequentemente feita na 

imprensa, que ora se referia ao Observatório Astronômico, ora ao Observatório 

Astronômico do Rio de Janeiro”, ao invés da designação legal Imperial Observatório do 

Rio de Janeiro, de acordo com o Decreto nº457/46 (MORIZE, 1987, p.81). Entretanto, 

podemos notar que a nomenclatura inexata era usada ainda no período republicano, 

como no trecho a seguir: 

Boletim Serviço da hora durante o mez de janeiro de 1908  

[...] Notas – A variação anormal da marcha da pêndula nos dias 1 e 2 foi 
attribuída a grande número de gyrandolas de foguetes de dynamite 
soltadas junto ao Observatório para festejar a entrada do anno novo e a 
chegada do Dr. Ruy Barbosa. 

Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1908 – 
Alfredo Cordovil Petit, capitão de corveta, encarregado do serviço da 
hora”. (ON, 1908-1909, p.94) 

Em muitos boletins do Serviço da Hora emitidos em 1907 por Alfredo Petit, a 

nomenclatura do Observatório também foi assim redigida: Observatório Astronômico do 

Rio de Janeiro (ON, 1906-1907), uma expressão usual dentro e fora do Observatório. De 

1908 a 1921, o diretor Henrique Morize remetia os documentos em nome do Observatório 

Nacional do Rio de Janeiro, apesar do timbre da Divisão de Meteorologia e Astronomia, 

imposto pelo Estado.  A sigla ONRJ não deixa de ser autoafirmativa, mas não será 

levada em conta nesta pesquisa. As designações oficiais foram quatro na fase ativa do 

Observatório (BARBOZA, 2008). 
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Quadro 7 - Designações oficiais do Observatório em sua fase ativa 

PERÍODO SUBORDINAÇÃO NOMENCLATURA 

15 out. 1827 a 1844 Ministério do Império AO 

1845 a 22 jul. 1864 Ministério da Guerra e da Marinha IORJ 

22 jul. 1864 a 03 jul. 1877 Ministério da Guerra IORJ desligado da 
Escola Central pelo 

Decreto Imperial 
4664/1871 04 jul. 1877 a 15 nov. 1889 Ministério do Império art.3º da Lei 

2706/1877 

19 abr. a 31 maio 1890 
Secretaria de Estado dos Negócios 

da Instrução Pública, Correios e 
Telégrafos Decreto nº346 

ORJ 

31 maio 1890 a 31 dez. 1896 Ministério da Guerra Decreto nº451ª ORJ 

01 jan. 1897 a 11 out. 1909 Ministério das Indústrias, Viação e 
Obras Públicas ORJ 

12 out. 1909 a 03 dez. 1930 Ministério da Agricultura, Indústria e 
Comércio Decreto de 22/08/09 

DMA com um 
observatório nacional e 
diversos observatórios 
regionais (Decreto de 

18/11/09) 

11 abr. 1931 a 24 jul. 1953 Ministério da Educação e Saúde 
Pública 

ON 

 

25jul.1953 a 22jun.1976 Ministério da Educação e Cultura 

23 jun. 1976 a 17 ago. 2000 CNPq 

18 ago. 2000 MCT/MCTI 

 

Considerando os documentos que indicam a aquisição da Luneta nº10783 de 

Bamberg anteriores ao ano de 1908, a nomenclatura da Instituição neste período seria 

Observatório do Rio de Janeiro, exatamente o que está gravado em placa de latão 

aparafusada à Luneta.   
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Apesar disso, a fim de tornar mais fácil a compreensão do leitor sobre todo o 

período em que este instrumento operou, estabelecemos um critério de comunicação 

válido apenas para esta dissertação, optando por tratar como ON o Observatório em todo 

o período republicano da instituição e como IORJ o período anterior. 

 

2.2 - Breve História da Instrumentação Astronômica do Observatório Nacional 

Quando o ON se instalou no Morro do Castelo, os primeiros instrumentos foram 

trazidos do depósito da Escola Militar (MORIZE, 1987, p.49): um teodolito inglês, um 

teodolito alemão graduado em centésimos, um círculo repetidor e uma luneta acromática 

de Dollond de 7cm de abertura; mas a lista de necessidades para o início dos serviços 

em Astronomia era outra, muito mais extensa, e foi listada nos ofícios de 20 de maio e 22 

de julho de 1846. Em 1848, dos instrumentos que compunham a primeira remessa 

importada da Europa pelo Ministério da Guerra, nenhum era de astronomia ou geodésia, 

segundo Morize (1987, p.58). Os instrumentos de estudo magnético enfrentariam 

dificuldades de operação em local tão cheio de pedaços de ferro e muitos outros 

instrumentos não caberiam montados nas salas inconvenientes do antigo templo, ainda 

em obras. 

No Ofício de 18 de maio de 1850 ao Ministro, o Diretor Soulier de Sauve cobrava 

a construção de um mirante de cerca de (3,0x3,0x3,0)m com sapatas de cantaria para a 

pêndula e para a “grande Luneta Meridiana” [de Dollond] (MORIZE, 1987, p.60) que já 

havia chegado e a construção do assentamento para instalar o quarto de círculo na 

Cúpula. Segundo os documentos consultados por Morize, em 1852 já havia chegado a 

luneta equatorial para a Cúpula, mas nenhuma obra fora executada. Em ofício de 3 de 

novembro de 1854,  o novo diretor, Manoel de Mello, pede providências do Ministro para 

desembaraçar as “diversas caixas de instrumentos astronômicos e físicos” que se 

demoravam na Alfândega (MORIZE, 1987, p.61). Diversos ofícios a seguir reclamam da 

ferrugem que chegou a inutilizar diversos instrumentos de astronomia dentro de suas 

próprias caixas na alfândega ou enquanto aguardavam montagem. 

Durante a Guerra do Paraguai (1864 a 1870), a Instituição foi bastante desfalcada 

de pessoal porque a maioria dos funcionários era militar, suspendendo assim a 

publicação das Efemérides Astronômicas até 1869. A alteração do Decreto de 1846 

através do Decreto 3709, de 29 de setembro de 1866, possibilitou o acesso de civis, 

através de concurso, ao quadro funcional do Observatório. Em 1868, foi realizado o 

primeiro concurso para o cargo de Praticante. 
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Na ocasião em que o astrônomo Emanuel Liais foi contratado pelo Ministério da 

Agricultura, ele insistiu que, como diretor do Imperial Observatório (IORJ), não poderia 

obedecer ao Ministério da Guerra (MORIZE, 1987, p.65-66), até que o Decreto nº4664 de 

3 de janeiro de 1871 desligou o IORJ da Escola Central e criou a Comissão 

Administrativa do Imperial Observatório, presidida por Liais. Henrique Morize transcreveu 

os argumentos bastante razoáveis de Liais para a transferência do Ministério da Guerra 

para o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, apesar de considerar os 

argumentos contrários de Luiz Cruls, o sucessor por ele indicado, “igualmente razoáveis” 

para que o Ministério da Guerra reassumisse o Observatório em outro contexto, após a 

Proclamação da República (MORIZE, 1987, p.117).  

Apenas em 1874, foram concluídas as obras de construção e restauração dos 

abrigos de instrumento no Morro do Castelo.79 Foi Emanuel Liais quem iniciou as obras 

no edifício e também a construção de pavilhões anexos no Sítio da Nação em Santa 

Rosa, Niterói (MORIZE, 1987, p.68-69), sobre os quais não encontramos outras 

informações80. Seguindo uma tendência mundial (RODRIGUES, 2012, p.104), o sinal da 

Hora oficial, que era feito às oito horas da manhã, passou para o meio-dia em 187181.  

Liais fez encomendas e foi acompanhar, de 1871 a 1874, a fabricação dos 

instrumentos científicos encomendados por ele na Europa, enquanto orientava à 

distância o diretor interino Visconde dos Prados quanto às obras. Morize destacou a 

“eficácia da gestão do Dr. Liais” (MORIZE, 1987, p.69), creditando a ele a instalação dos 

instrumentos e aparelhos nos lugares apropriados, a retificação do plano meridiano e a 

colocação de colimadores, mesmo em uma passagem tão rápida pela direção. Em 1873, 

somente a sala meridiana estava em condições de uso, então Liais conseguiu novas 

obras no arquivo e biblioteca, aposentos do diretor e sala de conferências da Comissão 

de Latitudes, além de mobiliário e aparelhamento. Até então, os quatro grandes 

instrumentos do Observatório eram: uma luneta equatorial transportável cujo fabricante 

não foi informado no inventário de 1882 (LIAIS, 1882, p.256) e, de Dollond, um círculo 

mural, um refrator meridiano e um refrator equatorial (MORIZE, 1987, p.69), mas Liais 

retornou de viagem com muitas novidades, das quais destacamos os cronógrafos 
                                                
79 Relatórios Ministeriais disponíveis em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u2216/000019.html>. Acesso em: 25 
fev. 2015. 
80 Da mesma forma, houve obras de um novo edifício para o Observatório em Petrópolis que fora 
interrompida pelo governo militar de 1895, alegando falta de verba (MORIZE, 1987, p.126) As negociações 
para transferência do Observatório para o terreno do Imperador em Santa Cruz (MORIZE, 1987, p.104, 107, 
108 e 143) foram suspensas logo após o golpe e o bairro descartado em 1910 junto com Petrópolis pela 
distância da Capital Federal.  
81 Havia uma casa na rua do Ouvidor, Ao Colosso de Rhodes, que fornecia a hora. Apareceu depois uma 
ourivesaria na rua Uruguaiana que fornecia a hora exatamente igual a do ORJ. Somente os relógios do 
Observatório do Castelo e da ourivesaria da Uruguaiana eram exatos (MORIZE, 1918). 
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elétricos que foram submetidos a “grandes aperfeiçoamentos, tornando-os, por assim 

dizer, inteiramente novos”, o que lhes valeu prêmio de “alta recompensa” ao serem 

expostos na Exposição Universal de Viena em 187382 (MORIZE, 1987, p.71-72). Também 

na Exposição de Viena, a primeira medalha83 foi garantida pela orientação de Dr. Liais 

aos construtores das Officinas e Armazém D’Óptica e Instrumentos Scientificos de José 

Maria dos Reis e de José Hermida Pazos84 (FREITAS FILHO,1986 apud HEIZER, 2005, 

p.193). Liais forneceu diversos instrumentos para o Observatório, segundo Morize (1987, 

p.72). Tamanha foi a quantidade de novos instrumentos adquiridos, somada à coleção do 

Visconde dos Prados doada ao Observatório85, que Liais solicitou um endereço 

complementar para o Morro do Castelo, que poderia ser nas Ilhas do Rijo e Seca86. 

Entretanto, a construção e as melhorias em instrumentos feitas por artistas 

nacionais não limitou-se à gestão de Emanuel Liais. A tese de Alda Heizer é fruto de 

ampla pesquisa em fontes primárias, inclusive nos catálogos da Casa Viúva Reis & 

Pazos (HEIZER, 2005, p.153) e faz menção ao talento do artista mecânico do 

Observatório:  

Tanto na gestão de Liais quanto na de Cruls, é possível verificar os 
pedidos freqüentes de reparos de instrumentos, reclamações quanto à 
localização do observatório, pedidos de compra de instrumentos para a 
viabilização das tarefas desempenhadas pela instituição, entre outros. 
[...] em 27 de abril de 1877, Liais escrevia ao ministro dos Negócios da 
Guerra, Duque de Caxias, esclarecendo as condições do material do 
IORJ e a necessidade de organizá-lo e consertá-lo. O astrônomo cita, 
ainda, o trabalho de funcionários que, muitos dedicados, dão a vida à 
oficina de reparos da instituição, como o astrônomo e artista Francisco 
Moreira Assis. Um ano depois, o astrônomo Manoel Pereira Reis, chefe 
da Comissão Astronômica, escrevia a Manoel Buarque de Macedo e 
Importadores Fonseca Machado & Irmão, chefe da diretoria de obras 
públicas em 4 de março de 1878, prestando contas sobre um cronógrafo 
fotoelétrico e comunicando a melhoria de outros instrumentos feitos na 
casa da viúva Reis & Passos, instrumentos esses usados na dita 
Comissão (HEIZER, 2005, p.121). 

Ainda na gestão de Liais, o Decreto nº6624 de 4 de julho de 1877 havia 

transferido o Observatório para o Ministério do Império, mas Liais não conseguira as 
                                                
82 Liais descreveu os exemplares aperfeiçoados como cronógrafos de sistema Liais (LIAIS, 1882-1889) 
83 Alt-azimute construído nas oficinas de José Maria dos Reis e projetado pelo astrônomo francês Emanuel 
Liais (1826-1900) que dirigia o Imperial Observatório no Rio de Janeiro. 
84 José Hermida Pazos foi sucessor de José Maria dos Reis nas Oficinas de Instrumentos científicos no Rio 
de Janeiro, instrumentos estes expostos em Exposições Nacionais e Internacionais. Situada na Rua do 
Hospício, a oficina produzia também catálogos de instrumentos. 
85 O Visconde dos Prados doou uma luneta zenital de Porro “com seu engenhoso sistema micrométrico e um 
teodolito” (MORAES, 1984, p.49) e uma coleção de instrumentos magnéticos e meteorológicos (MORIZE, 
1987, p.72). 
86 Nada mais foi encontrado sobre essa negociação, mas um relatório de visita técnica ao Observatório da 
Ilha de Rijo estabelece papel relevante na construção da trajetória de uso da luneta 10783 de Bamberg e 
será tratado adiante. 
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alterações regimentais que propôs. Somente em 1881, seu sucessor Luiz Cruls 

conquistaria a publicação de um novo Regulamento pelo Decreto nº8152 de 25 de junho 

de 1881, mesmo ano em que o Imperador assinou a naturalização de Luiz Cruls com o 

nome assim aportuguesado87.  

Em 1883, Cruls publicou um trabalho a respeito do meridiano do Observatório do 

Rio de Janeiro calculado por Emanuel Liais, questão então controvertida: “Refutação de 

Cruls a Manoel Pereira Reis88. O parecer da comissão nomeada pelo Governo para 

estudar a questão foi brilhante, merecendo, entre outros, os aplausos do grande Rui” 

(MORAES, 1984, p.55). O descrédito dos adversários sobre a precisão do meridiano do 

IORJ abalava de tal forma os cientistas da Instituição, que Morize decide transcrever a 

carta do parlamentar Rui Barbosa em suas memórias (MORIZE, 1987, p.97). 

Foi também o diretor Luiz Cruls quem inovou, em 1886, no sinal da Hora para 

solucionar os defeitos que o aparelho do sinal do meio-dia apresentava:  

foi colocada uma poderosa lâmpada elétrica da intensidade luminosa de 
mil velas, no alto da torre do edifício e, por meio de uma máquina 
dínamo elétrica seria dado um sinal de luz às oito horas da noite, com 
reflexo em uma imensa zona, além de que, por intermédio de um 
aparelho de obturação, o sinal da hora tornar-se-ia instantâneo. Foi um 
melhoramento importante (MORIZE, 1987, p.107). 

Atropelado pelo golpe a D. Pedro II, Cruls pede a volta ao Ministério da Guerra, 

que se dá pelo Decreto nº451A de 31 de maio de 189089.  

Liais tinha conquistado todo o apoio e interesse do Imperador D. Pedro II, mas 

muitos adversários fora do Observatório. Foi um período de muita inovação no uso dos 

instrumentos e protagonismo da inventividade nacional em instrumentação, mas a 

“desinteligência” (MORIZE, 1987, p.79) com o Dr. Manoel Pereira Reis, proprietário de 

muitos terrenos no Morro de Santo Antônio, realmente poderia dificultar o futuro do 

Observatório (MORIZE, 1987, p.81). Insatisfeito politicamente, Liais decidiu entregar a 

direção do IORJ a Luiz Cruls, mesmo que recusados seus pedidos de exoneração, e 

                                                
87 Arquivo Luiz Cruls, LC.T.1.0004, Carta de Naturalização passada pelo Imperador D. Pedro II, 1881. 
88 Em 31 de março de 1876, o Ministro da Guerra concedeu o título de astrônomo e de vice-diretor ao adjunto 
Manoel Pereira Reis porque Liais o considerava o “mais habilitado em prática e teoria”. Entretanto, “ordens de 
serviço mal interpretadas” levaram ao rompimento entre Reis e Liais. Alguns técnicos tomaram o partido de 
Reis e a decisão de demiti-los em 1879 tornou Pereira Reis um adversário implacável do IORJ (MORIZE, 
1987, p.73-80). 
89 O Decreto nº346 de 19 de abril de 1890 criaria a Secretaria de Estado dos Negócios da Instrução Pública, 
Correios e Telégrafos que absorveu o Observatório Nacional, mas, logo em seguida, o Decreto nº451A de 31 
de maio de 1890 reorganizou o Observatório, criou o serviço geográfico e devolveu o Observatório ao 
Ministério da Guerra (BRASIL, 1890). 
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voltou para seu país. Seria suficiente considerar apenas a conjuntura local, como fez 

Morize?  

Há aqui uma enorme lacuna no que diz respeito à crise do Império e que Morize 

não aborda: é a conjuntura nacional e internacional. Os manuscritos (MORIZE, 1987, p.7) 

de Morize não citam de forma alguma a crise imperial. No calor do momento, ele disserta 

sobre assuntos internos do Observatório em 1889 e limita-se a escrever: “1890 – A 16 de 

janeiro, em ofício dirigido ao Ministro do Interior, Dr. Aristides da Silveira Lobo, em 

agradecimento à boa intenção do Governo, que procurava, sob as melhores bases, 

reorganizar o Observatório” (MORIZE, 1987, p.116). Cruls, também no turbilhão dos 

acontecimentos, pede a criação do Serviço Geodésico no Observatório, quando o Serviço 

Geográfico do Exército foi implantado, e indica ao cargo seu substituto na disciplina de 

Astronomia e Geodésia da Escola Superior de Guerra (MORIZE, 1987, p.116). Morize 

transcreve também o Memorial entregue por Cruls no mesmo ano, onde o diretor insiste 

para que o Observatório volte a ser subordinado ao Ministério da Guerra, para que a 

determinação das posições geográficas fosse empreendida pelo “pessoal já habilitado do 

Observatório do Rio de Janeiro” (MORIZE, 1987, p.116-117). Como algum revanchismo à 

astronomia imperial era iminente, é possível que Cruls apostasse na manobra pragmática 

de ampliar a atividade de interesse da República.  

O fato é que o próprio Cruls, que ofereceu cientistas do Observatório à 

empreitada, foi enviado a campo em 1892, quando o Marechal Floriano Peixoto projetou 

a transferência da Capital para o planalto central, “um ambiente mais tranquilo, já 

preconizado por diversos escritores e viajantes, pela bondade de seu clima” (MORIZE, 

1987, p.124). Ao centro-oeste do país, foram enviados dois astrônomos, dois mecânicos, 

o encarregado da micrografia e o próprio diretor do Observatório (RODRIGUES, 2012, 

p.75). Outras comissões se seguiram e outros astrônomos e técnicos de instrumentação 

do Observatório também eram constantemente cedidos às viagens, mas o sinal da Hora 

não podia falhar. 

Foi na gestão de Cruls que a luneta Bamberg 10783 foi adquirida: um avanço 

tecnológico para o Observatório, em meio aos esforços metodológicos de determinar 

latitude e driblar as inexplicáveis variações. Cruls faleceu em Paris em 1909, depois de 

sucessivas licenças médicas pelas crises da malária que contraiu (MORAES, 1984, p.57) 

quando chefiou trabalhos da Comissão de Limites entre Brasil e Bolívia em 1901 

(BRASIL, 1901). Segundo o Boletim Mensal do Observatório, em “21 de junho de 1908 

falleceu em Pariz, onde fôra em busca de melhoras a sua saúde gravemente alterada no 

desempenho de uma commissão no alto Javary” (ON, 1908-1909, p.1).  
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Tais trabalhos de campo para demarcação de localidades e as expedições 

científicas, mesmo envolvendo outros órgãos públicos, dependiam da infraestrutura do 

Observatório com prejuízo à rotina e à pesquisa científica. Os protestos por parte dos 

diretores deviam-se ao desfalque de pessoal e equipamentos (RODRIGUES, 2012, p.75). 

A análise historiográfica de Christina Barboza (1994) pode nos auxiliar a compreender o 

momento sociopolítico onde os fatos ocorreram. 

No âmbito da desigualdade social em todo o Império, é possível supor que boa 

parte da população não soubesse para que servia a Astronomia: mas o que é uma nação 

sem um observatório astronômico? Segundo Barboza,  

o Observatório representou uma resposta da elite política imperial à 
pressão que subia desde os letrados do Rio de Janeiro, pela superação 
do atraso em que o Brasil se encontrava. [...] o Observatório era 
reconhecido pela sua antecipação frente às demais instituições 
científicas existentes no país [...] O Observatório teria brilhado ao ir ao 
encontro das necessidades dos responsáveis pelo Império, ciente do seu 
ocaso (BARBOZA,1994, p. 12-14). 

Sofreria, entretanto, as consequências de ser considerada uma instituição 

protegida pelo Imperador decadente, aos olhos da República oligárquica que tomou o 

poder. Ademais, o pragmatismo da nova ordem vigente se confrontou com um 

Observatório à maneira de Liais e Cruls, em intensa atividade científica “pouco 

preocupada com a aplicação dos conhecimentos produzidos” (BARBOZA,1994, p.28-29), 

o que era fruto de um investimento em pesquisa por alteração regimental que os 

cientistas haviam feito em 1871 - Decreto 4664/71 - segundo Barboza, contra a rudeza 

tecnicista da formação dos praticantes pela Escola Militar e pela Academia da Marinha. É 

possível notar então que a busca de ruptura com a concepção de Ciência dos 

astrônomos brasileiros do fim do século XIX pesaria tanto quanto certo revanchismo dos 

engenheiros militares.  

Barboza reúne uma série de fatores determinantes para as mudanças político-

sociais que condicionaram a existência dessa elite letrada emergente nas cidades, que 

passava a criticar o próprio Império através dos jornais e revistas da Corte 

(BARBOZA,1994, p.16). Além disso, pesava contra o Império o déficit constante no 

orçamento por altos gastos com guerras, revoltas, desastres naturais e construção de 

estradas de ferro na zona do café, que levaram ao crescimento da dívida externa e à 

pressão do Poder Legislativo contra os impostos que afetaram a elite brasileira, elite 

representada justamente pelos deputados e senadores (BARBOZA,1994, p. 49). 
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Nessa atmosfera, deu-se a transformação da Escola Central em Escola 

Politécnica, que representava um passo importante para a regulamentação da profissão 

de engenheiro, através de uma disposição legal que vinculou o diploma superior de 

engenheiro ao preenchimento de determinados cargos públicos antes a eles vedados, 

vitória de uma luta dos politécnicos da virada do século XX por se distinguirem dos 

mestres-de-obra, por assumirem o poder e se igualarem à elite dos bacharéis. Sua 

motivação, tanto quanto o projeto de modernização do país, era a de manter90 a ordem 

social hierarquizada e excludente (BARBOZA,1994, p.51-52). Mais uma vez, deve-se 

lembrar que qualquer campo da sociedade reproduz suas relações de poder 

(BOURDIEU,1983 apud BARBOZA,1994, p.55).  

O impacto desses anos iniciais da República para a Oficina do Observatório, pelos 

documentos e referências consultados, pode ser avaliado como um verdadeiro desmonte 

da oficina que durou dez anos, entre 1894 e 1904:  

· de acordo com o Regulamento estabelecido pelo Decreto 8152/1881, e 

com a previsão orçamentária para 1887-88 (MORIZE, 1987, p.83-91 e 

p.106), havia um cargo de Conservador do Material, que era ocupado por 

Francisco Moreira de Assis; 

· o relatório do IORJ em 9 de dezembro de 1884, elogia o trabalho da 

Oficina e comunica o início da construção de um regulador elétrico 

nacional, idealizado pelo 2º astrônomo Julião Lacaille, instrumento que, 

com desvelo, vinha sendo construído pelo conservador do material 

Francisco Moreira de Assis na Oficina do IORJ (MORIZE, 1987, p.100); 

· do período compreendido entre 1885 e 1891, não foram encontrados 

relatos de serviço da Oficina; 

· a partir de 1892, são citados outros dois mecânicos, sucessivamente 

escalados apenas para serviços geográficos externos (viagens);  

· nenhuma outra referência ao regulador elétrico do astrônomo Julião 

Lacaille nem ao seu construtor Francisco Moreira de Assis foi encontrada;  

· em 1894, Lacaille foi exonerado na gestão interina de Dr. Luiz da Rocha 

Miranda; 

· o Ofício nº 55/1894, remetido pelo ON, comprova a terceirização do 

conserto de instrumentos na Oficina dos Telégrafos; 

                                                
90 Grifo nosso. 
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· em 1º de janeiro de 1899, o ajudante de mecânico Francisco Isidoro do 

Souto Junior foi dispensado a pretexto de extinção do cargo (MORIZE, 

1987, p.126-128);  

· apenas pela Portaria de 6 de junho de 1904, o mecânico Alfredo Almeida 

do Arsenal de Guerra foi admitido como substituto de Eduardo Chartier no 

ON e o cargo de ajudante foi devolvido ao quadro com Jacinto Vieira 

(MORIZE, 1987, p.134). 

Segundo Mourão (1981), o momento áureo da Astronomia Brasileira no século 

XIX havia se encerrado em 1891, quando a última Revista do Observatório foi publicada. 

Os instrumentos científicos construídos no Brasil não teriam mais aquela posição 

de destaque que tiveram nas Exposições oitocentistas, não porque o Brasil não tivesse 

bons construtores, mas porque novas prioridades da parte do governo republicano 

redirecionaram a verba escassa. Verba realmente não havia nos primeiros anos. 

Amplamente discutidas na historiografia, as consequências da desorganização 

monetária, advindas do plano econômico de Rui Barbosa91 e das medidas tomadas por 

seus sucessores na pasta da Fazenda, levaram à especulação, à depreciação da moeda 

e à moratória concedida pelo funding92 de 1898 (AGUIAR, 1973, p.117, 251, 237). Tal 

situação econômica, que se arrastou nesse início de República, ficou conhecida como 

Encilhamento. O economista Marcelo de Paiva Abreu equipara ao Encilhamento outros 

dois desastres econômicos que também afetariam o Brasil. Paiva Abreu (2002, p.515, 

516, 537) lembra que o Encilhamento levou ao primeiro funding, a Primeira Guerra 

Mundial levou ao segundo funding em 1914 e a crise culminou com a moratória na 

Grande Depressão norte-americana, seguida do terceiro funding em 1931. Estes três 

momentos mais críticos na economia serão percebidos ao longo do texto.  

Apesar das crises financeiras, as gestões de Luiz Cruls (1882-1908) e de 

Henrique Morize (1908-1927) se esforçavam por acompanhar os avanços tecnológicos. A 

luneta Bamberg 10783 é um exemplo disto. Na Exposição Universal de Saint Louis em 

190493, a fábrica alemã Bamberg expôs pela primeira vez sua própria luneta acotovelada 

com micrômetro elétrico. Três anos depois, chegaria ao Observatório Nacional a 

encomenda de um exemplar. O catálogo oficial indica o stand da Bamberg com 

instrumentos científicos no Departamento de Educação (EXHIBITS,1904, p.96) e o grupo 

                                                
91 O parlamentar e jurista Rui Barbosa acumulara o cargo de Ministro da Justiça e de Ministro da Fazenda no 
início do regime republicano que derrubou D. Pedro II e confiscou seus bens. 
92 Funding Loans são acordos de fundos de empréstimo com os credores por prazo determinado. 
93 Catálogo Oficial das exibições educacionais disponível em: 
<https://archive.org/details/officialcatalogu00loui>. Acesso em: 10 jun. 2016  
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19 das exibições, com instrumentos astronômicos e geodésicos da Bamberg de 

Friedenau (EXHIBITS,1904, p.75). Carl Bamberg já havia falecido e seu filho Paul 

Bamberg havia assumido a fábrica em 1904. 

Enfim, tanto os liberais cientificistas quanto os liberais clássicos valorizavam a 

ciência e acreditavam em uma concepção linear do tempo e da história, impregnados do 

Positivismo, mesmo que não ortodoxo (BARBOZA,1994, p.83). Do ponto de vista do novo 

regime, que priorizava a astronomia aplicada, as Exposições Universais e as Nacionais 

do período pós-proclamação da república foram as melhores para o Brasil. Certamente, o 

projeto do Palácio Monroe na Exposição Universal de 1904 em Saint Louis para ser o 

pavilhão do Brasil a ser remontado no Rio de Janeiro como sede do Senado Federal, foi 

um sucesso (PEREIRA, 2010, p.13-15). Já reconstruído em 1906 no Rio, o Palácio 

sediou a III Conferência Pan-Americana de 1906, momento em que havia uma euforia em 

relação à modernidade e crescimento do país. Difícil conceber que a situação de 

degradação do edifício no Castelo e o esvaziamento da atividade científica no 

Observatório se inserissem nesse contexto. Apesar de encomendada a primeira 

acotovelada elétrica com dispositivos especiais para Talcott – a luneta Bamberg 10783 – 

a Astronomia havia sido relegada a segundo plano. Em 1908, a luneta Bamberg 10783 já 

havia chegado ao ON, mas enfrentava obstáculos infraestruturais para ser devidamente 

instalada. A Astronomia ainda ficaria longe dos holofotes: na Exposição Nacional de 

1908, “quatro grandes ramos da atividade nacional deveriam ser contemplados – 

agricultura, indústria, pecuária e artes liberais.” (PEREIRA, 2010, p.15) Para tal exibição, 

os edifícios abandonados da Escola Militar e da Escola Superior de Guerra, entre a Praia 

da Saudade e a Praia Vermelha, foram concluídos. Esta Exposição Nacional de 1908 

recebeu “investimentos maciços do Governo da União, da Prefeitura do Distrito Federal e 

dos estados.” (PEREIRA, 2010, p.17) Na Ala Esquerda do primeiro pavimento da 

Exposição, o Observatório Astronômico, o Estado do Pará e a Estrada de Ferro da 

Leopoldina dividiam espaço, certamente tratando das atividades outras que ganharam 

protagonismo na Instituição. 

2.2.1 - A Degradação do Edifício e a Perda de Instrumentos 

O parecer técnico de Maximiano da Silva Leite, em 1828, já havia documentado 

que o solo do Morro do Castelo era mole (MORIZE, 1987, p.43-46). Em 1846, já existia 

projeto de arrasamento do Castelo e já ocorriam os desmoronamentos comuns em 

morros formados por gneiss em decomposição (MORIZE, 1987, p.48).  
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O pavimento térreo do edifício era todo de enfermarias. Em 1896, uma das 

enfermarias do Hospital Central do Exercito foi restituída ao ON e transformada em 

biblioteca, secretaria e arquivo (MORIZE, 1987, p.126-127) 

Em 1901, segundo Morize, várias partes do edifício no Morro do Castelo estavam 

desabando, as goteiras do terraço para as salas provocava a umidade constante que 

favorecia a infestação por cupins. Em 1904, dois meses depois do diretor Luiz Cruls94 

solicitar ao diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil que fosse ligada a sala meridiana 

ao sistema de transmissão (ON, 1904), um persistente vazamento de gás na sala 

meridiana foi denunciado em diversos ofícios, mas sem retorno95. 

Ponderava o Dr. Morize que seria muito de desejar que uma das verbas 
do orçamento fosse destinada a pequenos reparos do edifício, já que, 
pela forma por que estavam discriminados os créditos, não era permitido 
à Diretoria mandar efetuar nem mesmo os mais urgentes (MORIZE, 
1987, p.130)96. 

O estado de degradação do prédio e aumento significativo da iluminação urbana 

no entorno do morro não eram compreendidos pelo Parlamento, que por vezes designava 

verba direcionada apenas a compra de instrumentos, submetendo os cofres públicos a 

desperdícios e expondo os instrumentos às intempéries. Mantinha-se, contudo, a 

regularidade das observações meridianas, da transmissão “à Repartição Geral dos 

Telégrafos e à Estrada de Ferro Central do Brasil” (MORIZE, 1987, p.134) e os trabalhos 

de redução das coordenadas geográficas. Segundo o Relatório Ministerial de 1910, a 

verba designada para material poderia ser aplicada também em reparos na instalação, 

quando a urgência se convertera em construções97. Muitas situações de goteira e 

infestação por cupins podem ter significado a perda de importantes documentos. A verba 

para compra de instrumentos, não podendo ser aplicada na ampliação do espaço de 

guarda para o material, resultava em prejuízos quanto à conservação dos instrumentos 

que, ainda embalados, muitas vezes se estragavam na caixa. Já em operação a SW 

neste ano, a luneta 10783 de Bamberg também enfrentava goteiras, assim como viria a 

enfrentar, segundo a oficina do ON, também na nova sede. 

                                                
94 "1904 - Desistindo do resto da licença, a 7 de abril, reassumiu o Dr. Cruls o exercício do cargo de diretor. 
[...] 1905 - Continuava o Dr. Cruls em mau estado de saúde, e por isso, em 3 de janeiro de 1905, pediu e 
obteve licença de 3 meses [...]" (MORIZE, 1987, p.133-134). 
95 Ofícios nº105 de 4 de agosto de 1904, nº108 em 6 de agosto de 1904, Ofício nº132 em 6 de outubro de 
1904 e Ofício nº137 de 25 de outubro de 1904. 
96 Morize refere a si mesmo em terceira pessoa na página citada e em outros trechos da publicação. 
97 Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u2000/000269.html>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
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Rodrigues comenta que a coleta de dados sísmicos ocorria simultânea às 

demolições no Castelo: no III Congresso Científico Latino-Americano-190598, Morize 

publicou que ocorriam explosões de dinamite nas demolições “da fralda sudoeste do 

morro do Castelo”, que eram distintas dos movimentos sísmicos registrados em seu 

estudo (RODRIGUES, 2012, p.88). O Boletim Mensal do Observatório também registra a 

simultaneidade das demolições com o Serviço da Hora: 

Boletim Serviço da hora durante o mez de maio de 1906 [...] A 
perturbação attribue-se à explosão das minas para o arrasamento do 
morro.  

Observatório do Rio de Janeiro, 31 de maio de 1906 – Álvaro Nunes de 
Carvalho, capitão-tenente, encarregado da hora (ON, 1906-1907, p.107). 

As dificuldades se tornaram tamanhas, que parece ter sido conveniente incluir no 

novo Regimento uma contrapartida de pesquisas externas: pelo Decreto nº7672 de 18 de 

novembro de 1909, o artigo 19º do novo regimento determinou que o empréstimo de 

instrumentos para outras instituições fosse retribuído com o fornecimento dos dados da 

pesquisa a que se prestassem.  

O Decreto nº7501 de 12 de agosto de 1909 passou o Observatório do Rio de 

Janeiro para o novo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, mas, em seguida, o 

Decreto nº7672 de 18 de novembro de 1909 substituiu o Observatório do Rio de Janeiro 

pela Diretoria de Meteorologia e Astronomia (DMA), que passou a compreender: um 

observatório nacional; os observatórios regionais nos distritos agrícolas subordinados ao 

observatório nacional; estações meteorológicas de 2ª ordem; e estações meteorológicas 

de 3ª ordem (BRASIL, 1909). Todos subordinados à DMA no Ministério da Agricultura. 

Segundo Morize (1987, p.144-147), em 1910, o desmoronamento da janela no 

primeiro pavimento, onde funcionava a biblioteca, foi a gota d’água para que o Ministro 

estabelecesse uma comissão de engenheiros para definição do novo terreno para a 

mudança do Observatório. Foi escolhido o Morro de São Januário em 1911. De 1911 a 

1913, as cúpulas equatoriais foram construídas em alvenaria. Os abrigos meridianos 

pequenos em madeira, que não dependiam de mão de obra alemã durante a I Grande 

Guerra, foram montados em seguida. O material do Pavilhão Bamberg e do Pavilhão 

Gautier, de projeto alemão, foi adquirido, mas ficou oxidando enquanto aguardava o fim 

da I Guerra Mundial. 

                                                
98 Cruls e Morize participaram do III Congresso Pan-Americano em 1905, na cidade do Rio de Janeiro, que 
reuniu cientistas e intelectuais da America latina e contribuiu para a institucionalização da ciência (VIDEIRA, 
2007, p.112). 
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Os critérios adotados pela comissão de estudo do melhor espaço para 

transferência do Observatório Nacional priorizaram as condições ao Serviço da Hora e 

determinação de coordenadas:  

[...] entre todas as condições a satisfazer, a mais essencial é a exigida 
pelos instrumentos meridianos, qual a de ser perfeitamente desimpedido 
o horizonte do lado do pólo elevado. Esta condição eliminou 
imediatamente grande número de pontos que satisfaziam a outros 
requisitos, porque todas as localidades situadas ao longo da Estrada de 
Ferro Central do Brasil têm, ao sul, ramificações da Serra do Mar 
formando os maciços da Tijuca, do Corcovado e de Santa Teresa, que 
obturam grande parte do horizonte austral (MORIZE, 1987, p.144). 

O Ofício de 22 de setembro de 1914 do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, 

então subordinado à Divisão de Meteorologia e Astronomia (DMA), enviado ao 

engenheiro do Ministério da Agricultura, comunica que três engenheiros da Prefeitura 

condenariam o prédio do Castelo depois da chuva do dia 19: é possível que a luneta 

Bamberg 10783 ainda estivesse na sala meridiana. A sala alagou porque a cúpula estava 

furada pela ferrugem. Faltavam, além de verba, funcionários de manutenção instrumental 

e predial. Na Figura 38, a vista W do terraço do Observatório no Morro do Castelo 

permite notar a cúpula da equatorial, a sala que já havia em 1905 e uma nova sala bem 

menor, a sala meridiana da Bamberg (ON, 1910). 

 

 
Figura 38 - Observatório. Foto: Augusto Malta, 1912, álbum 3. Coleção Prefeitura do DF99 

                                                
99 Acervo Augusto Malta, PDF/AM/PC-0149, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: < 
http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/acervo-obra/observatorio-astronomico-morro-do-castelo >. Acesso em: 
23 dez. 2016. 
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Em 1916, o "lastimável estado" (MORIZE, 1987, p.150) do prédio lá no Morro do 

Castelo não podia esperar a conclusão das obras em São Cristóvão, de modo que um 

espaço provisório alugado na rua General José Cristino, próximo à nova sede, serviu de 

depósito aos livros e muitos papéis do Arquivo, "que estavam sendo destruídos pela 

umidade e pelo cupim" no Morro do Castelo, e aos objetos e instrumentos de uso menos 

urgente. Nesse mesmo ano, Morize utilizou o recém-construído Pavilhão Cruls no Morro 

de São Januário para, no pavimento subterrâneo, "ao abrigo de variações de 

temperatura, receber os pêndulos e os cronógrafos. Serviu de arquiteto o Assistente de 

1ª classe, Dr. Mário Rodrigues de Souza" e os abrigos maiores de instrumentos 

meridianos, retomados ao fim da Guerra, foram concluídos em 1920100 (MORIZE, 1987, 

p.150). Os episódios de goteira e cupim continuariam no Morro de São Januário, levando 

à perda não apenas de papéis, mas de objetos metálicos: o líquido secretado pelos 

cupins destruiu um teodolito (ON, 1917e) e ainda destruiria um mareógrafo (ON, 1925). 

A Figura 39, a seguir, apresenta um registro fotográfico da fachada Sul do 

Observatório Nacional, com a parede da sala meridiana pequena, à beira das ruínas. 

 
Figura 39 - Fachada Sul do Observatório Nacional, com a parede da sala SW no topo, à beira das 

ruínas. Foto: Augusto Malta, 05/05/1923101 

                                                
100 Grifo nosso. Não apenas Morize, mas diversos ofícios disponíveis no Fundo ON do AHC-MAST dão conta 
de que os pavilhões de Zeiss não ficaram prontos em 1915. 
101 Disponível em: <http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/handle/bras/2733>.  Acesso em: 26 abr. 2016. 
Fotografia P&B de Augusto Malta, (17,1 x 21,8)cm, em gelatina/prata. Acervo de Pedro Correa do Lago. 
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Em 1921 e 1922, durante as demolições, os astrônomos Domingos Fernandes da 

Costa, Allyrio de Mattos e Auto Barata Fortes ainda subiriam ao pilar SW para referir sua 

longitude ao novo pilar da luneta Bamberg 10783 no Morro de São Januário (MORIZE, 

1987, p.169-170), como será relatado a seguir. 

No Relatório Ministerial de 1922, consta que havia apenas 2 pêndulas de alta 

precisão sob pressão constante e apenas seis pêndulas comuns em operação. Havia 

acabado de chegar ao Observatório uma estação receptora de Telegrafia sem Fio (TSF), 

construída sob as indicações do General Ferrié, e um cronógrafo “de novíssimo systema, 

imaginado pelo professor Abraham, da Escola Normal Superior” para juntos operarem na 

recepção e registro da hora de Washington, de Paris e de Nauen. (BRASIL,1922, p.135). 

 

2.3 - A Luneta Bamberg no ON  

Sobre a transferência dos instrumentos para o novo endereço, pouco foi 

encontrado. De 1918 e 1919, não foram encontrados documentos sobre a luneta 10783. 

Sabe-se apenas que já havia se transferido para o Morro de São Januário em 1920, mas 

não é possível afirmar quando parou de operar no Castelo. Certamente ainda operava lá 

em agosto de 1917. As publicações de Domingos Fernandes da Costa não foram 

encontradas na Biblioteca Nacional nem nas Bibliotecas do ON e do MAST.  

Os Anuários do Observatório publicavam as tabelas dos cálculos de observação, 

mas, além de não descreverem os conjuntos de instrumentos operados, exibem lacunas 

de até um ano entre os boletins publicados, como é o caso do Serviço da Hora em 1909. 

Empreendemos a busca pelas publicações com o instrumento e encontramos os 

indícios todos referentes ao período em que o ON já havia inaugurado sua nova sede no 

Morro de São Januário. O Ofício de 10 de março de 1954, do ON ao Comité Spécial de 

l‘Ánnée Geophysique Internationalle relata que 

[...] Time observations are made with a Bamberg reversible transit 
instrument. A new small transit instrument (Ap.70) made by Askania is 
now being mounted and will shortly be in use conjointly with the old 
instrument. Both instruments are provided with impersonal micrometers. 
The Rio de Janeiro National Observatory has been associated with the 
“Bureau International de l’Heure” since about 1921 (ON, 1954). 

Em publicações disponibilizadas pelo Bureau International l’Heure (BIH), apenas 

encontramos citação dos instrumentos operados nos dados fornecidos pelo Observatório 
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de Paris. Em 1953, os astrônomos do Serviço da Hora em cooperação sistemática com o 

BIH eram Alércio Moreira Gomes, Arthur Eugênio de Almeida, Helio Junqueira Meirelles, 

Mario Ferreira Dias, Mauro José Ferraz Pereira e Yedda Ferraz Pereira. 

O Ofício nº44 de 25 de fevereiro de 1953 ao CNPq descreve as pesquisas do 

Serviço da Hora em cooperação com o BIH: flutuções anuais da rotação da Terra, 

variação das longitudes (hipótese de Wegner, marés da crosta) e propagação das ondas 

radioelétricas na atmosfera, que se sintetizam no problema da Hora Mundial, por isso não 

podem conter-se no âmbito de atividade de um só observatório. A pesquisa somente é 

possível na base da cooperação internacional, em que “os estudos locais são 

centralizados no Bureau Internacional que os combina para definir a chamada hora 

mundial, ou seja, o padrão astronômico de medida do tempo e de frequências” (ON, 

1953). A consulta às publicações acadêmicas dos demais bolsistas (Arthur Eugenio de 

Almeida, Edgard Rego, Cláudio Imbuzeiro e Flávio Paschoal) que integraram este 

programa também não citavam a instrumentação. 

Ao contrário, a reportagem jornalística sobre Yedda Ferraz (Figura 40), publicada 

em março de 1959102, dá amplo destaque à instrumentação. 

 
Figura 40 - A Astrônoma Yedda Ferraz confere destaque ao serviço da Bamberg 10783. Cigarra 

Magazine, 1959. Acervo pessoal de Sueli Viegas 

                                                
102 Armando, Paulo de Carvalho. Uma Mulher lê a Hora Exata nas Estrelas. Cigarra Magazine, Rio de 
Janeiro, mar. 1959. p.12-13. Foto: Hélio Santos.  
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Além do destaque à luneta Bamberg 10783 em operação, na fotografia de Hélio 

Santos que ocupa duas páginas, o artigo assim inicia: 

Todas as vezes que o carioca acerta seu relógio para não perder o 
ponto, o encontro ou o avião, devia agradecer à jovem doutora Yeda 
Veiga Ferraz Pereira. Porque ela compõe, ao lado de sete companheiros 
masculinos, a equipe de astrônomos que todas as noites se curva sobre 
a Luneta Bamberg, do Observatório Nacional, para, pelas passagens 
meridianas de estrelas, determinar a marcha do Relógio de Quartzo. 
Com os dados obtidos (em absoluta precisão de milionésimos de 
segundos), eles corrigem o transmissor electrônico, que é justamente o 
aparelho que dita a hora aos ponteiros do Brasil e cujos sinais todos nós 
escutamos, através da Rádio Relógio Federal. Os resultados dessas 
pacientes e minuciosas observações, sendo, aliás, o principal objetivo do 
Serviço da Hora, são enviados ao “Bureau International de l’Heure”, de 
Paris, como a outros países, para estudos sobre irregularidades da 
Rotação Terrestre. (ARMANDO, 1959) 

Importante observar o pequeno nível transverso que o MAST não recebeu junto 

ao instrumento, mas que aparece na Figura 40, próximo à mão da astrônoma, assim 

como mostrado também na foto da luneta (Figura 16) que integra o relatório de gestão 

1951-1957 (ON, 1958). Em entrevista concedida por mail, o astrônomo Jair Barroso 

Junior explicou a razão desde nível transverso usado pela astrônoma Yeda Ferraz na 

fotografia do Cigarra Magazine.  

Fiz um rabisco tosco usando um balanço como comparação com o nível 
suspenso da Bamberg, para entender a razão da colocação do nível 
transverso (NT). 

 
AB seria o nível ideal, zerado, com o nível transverso também zerado. 
AB está num plano horizontal e também no vertical que contém o centro 
do nível transverso. § Suponha, no entanto, que CD seja uma outra 
posição de AB (no plano horizontal, "assento do balanço") fazendo um 
certo ângulo com AB. Gire a suspensão do nível no sentido das setas 
como se empurasse o "balanço". AB continuaria OK, mas a extremidade 
C de CD iria ficando progressivamente elevada, atingindo o máximo de 
erro de nivelamento se o giro fosse de 90°. Portanto, a presença do nível 
transverso se justifica para evitar erros devidos ao mau posicionamento 
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do nível principal. Esses erros serão usualmente pequenos mas não 
desprezíveis103 (BARROSO JR, 2016). 

Entre as peças ainda não identificadas que foram incorporadas ao acervo quando 

da criação do MAST, o laboratório ainda tenta encontrar esta peça que a iconografia 

documenta como parte integrante da trajetória de uso da luneta 10783 de Bamberg. 

Quanto ao levantamento das publicações de pesquisa, difusão e divulgação 

geradas com dados fornecidos pelo instrumento, podemos inferir que a Bamberg 10783 

do ON contribuiu com as seguintes publicações:  

• Os Anuários do Observatório ao menos desde 1911, apesar de não discriminarem 

os instrumentos operados; 

• Os dados de observação enviados aos Boletins do Bureau International de l’Heure 

de 1922 a 1960, também sem a lista dos instrumentos; 

• A publicação do CSAGI no Ano Geofísico Internacional, citada no Oficio 175 do 

ON ao CNPq em 19 de agosto de 1954. 

Quanto aos eventos na área que costumam despertar o interesse dos cientistas 

por novas tecnologias e, considerando o prazo necessário ao translado do instrumento 

que chegou em 1907, procuramos, sem sucesso, a encomenda do instrumento próxima à 

Exposição Universal de 1904, onde a Bamberg popularizou suas acotoveladas, e próxima 

ao III Congresso Pan-americano em 1905 na cidade do Rio de Janeiro, do qual 

participaram o diretor Cruls e seu substituto Henrique Morize com cientistas e intelectuais 

da America Latina (VIDEIRA, 2007, p.112), mas muito pouco documento deste período 

foi encontrado. Não é possível afirmar quem foi o astrônomo responsável pela sua 

encomenda, mas é possível inferir que sua instalação tenha sido feita pelo astrônomo 

Domingos Fernandes da Costa (1882-1956), que se responsabilizava por montar, instalar 

e retificar (BARROSO JR, 1961) os instrumentos fixos. O mais antigo relatório de 

observação do céu com a luneta Bamberg 10783, até o momento encontrado, foi feito 

justamente por Domingos da Costa em 1909, mas não foi possível encontrar suas 

publicações. Sua aposentadoria foi compulsória por idade, interrompendo orientação de 

projetos104. Considerada uma celebridade científica em sua cidade, é possível que seu 

                                                
103 Enviada pelo astrônomo às 13h 41min de segunda-feira, 28 de março de 2016, com desenho feito por ele. 
Barroso Junior surpreende a todos presentes ao esboçar círculos e curvas perfeitas enquanto explica o 
funcionamento do conjunto de instrumentação meridiana. 
104  Domingos Costa era o responsável pelo Serviço Astronômico e Geofísico e passou a chefe dos Serviços 
Equatoriais e Correlatos em 11de outubro de 1940 (função não gratificada, segundo o Ofício nº88 de 3 de 
maio de 1954), cargo que ocupou até 01 de maio de 1953, quando aposentou compulsoriamente por idade 
(Decreto de 29 de abril de 1953 e Dec.nº62 de 1 de outubro de 1940, art.25ºa). O Ofício nº45 do ON ao 
CNPq, em 25 de fevereiro de 1953, lamenta profundamente a interrupção de seu trabalho.Domingos da 
Costa faleceu três anos depois. 
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arquivo pessoal tenha sido legado à Prefeitura da Cidade. Muito ainda pode ser 

pesquisado. 

De acordo com os documentos consultados, optou-se por tratar distintamente dos 

serviços mais amplos em que a luneta 10783 de Bamberg operou: determinação de 

coordenadas e Serviço Internacional da Hora. 

2.3.1 - As Pesquisas sobre a Latitude  

Emanuel Liais criou sua metodologia para determinar a latitude absoluta do 

Observatório. Liais combinava uma luneta meridiana de Dollon de 11cm de abertura com 

seu micrômetro e colimadores; um círculo meridiano de Dollon de 1,2m de diâmetro; uma 

luneta zenital de 11cm de abertura com um colimador segundo seu eixo; e o  azimutal105. 

Com essa combinação, o meridiano do Observatório entrava “uma única vez como 

incógnita nas equações fornecidas pelas observações feitas com os quatro instrumentos” 

(MORAES, 1984, p.50). A lista de instrumentos de astronomia inventariados em abril de 

1882 foi transcrita nos Annales (LIAIS, 1882, p.255-258) e descreve os quatro 

instrumentos operados no Método de Liais. 

Na gestão de Cruls, a aposta tecnológica para determinação de latitude era o 

novo círculo meridiano de Gautier. Em 1900, ainda faltavam algumas peças para que ele 

assumisse sua mais importante pesquisa que seria a determinação da latitude do lugar e 

o estudo de sua variação. (MORIZE, 1987, p.129).  

Como mencionado anteriormente, no Ofício nº73 de 10 de junho de 1904, o 

diretor do ON solicita ao diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, “que seja ligada a 

sala meridiana d’este Observatório à Repartição sob vossa digna direcção a fim de 

permitir a troca dos signaes telegraphicos entre este observatório e a Estação” (ON, 

1904). Este fato ocorre no mesmo ano em que Paul Bamberg lança seu modelo elétrico 

de luneta meridiana acotovelada na Exposição Universal de Saint Louis, com os 

dispositivos especiais para determinação da latitude pelo método de Horrebow-Talcott. 

Percebe-se que o tom utilizado é elogioso como o que o ON empregaria no Relatório 

Ministerial referente ao ano de 1907 (BRASIL, 1908), ao referir-se à novidade no ON. 

                                                
105 Os Annales descrevem os dois instrumentos azimutais de sistema Liais: um altazimute premiado na 
Exposição Universal de Viena e um azimutal gigantesco cujas peças principais haviam sido fundidas nas 
oficinas do arsenal de guerra para ser concluído nas oficinas do Observatório. Como o próprio Liais distingue 
um dos exemplares como o azimutal, no Tomo I dos Annales (LIAIS, 1882, pl.VIII), é possível inferir que este 
gigantesco instrumento azimutal fosse o exemplar que completava os dados da observação para 
determinação da latitude. Abraão de Moraes (1984) afirma que o altazimute premiado era de “grandes 
dimensões” (MORAES, 1984, p.50), mas petit alt-azimut é o termo usado por Liais para distingui-lo (1882, 
pl.XII). 
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Segundo o relatório de 22 de abril de 1910 ao Ministro da Agricultura, o grande 

círculo meridiano de Gautier ainda não estava em uso no Morro do Castelo, 

provisoriamente montado em "uma casa de madeira por demais exígua para ali poder ser 

utilizado. De modo geral, a área disponível do edifício atual é tão pequena que não é 

possível aproveitar os instrumentos existentes, sendo-se forçado a utilizar os antigos que 

são obsoletos" (MORIZE, 1987, p.142-143). Entretanto, o novo instrumento para latitude 

em Talcott já operava106 ao menos desde 1909: a luneta Bamberg 10783, equipada com 

dispositivos elétricos.  

O Relatório Ministerial do ano de 1907107 citava a aquisição de novos 

instrumentos, enquanto o Observatório aguardava um espaço mais amplo e investimento 

em pessoal técnico habilitado. É o documento mais antigo até o momento localizado que 

pode ter se referido à luneta Bamberg 10783, como destacado no trecho a seguir:  

Acha-se prompta para ser montada uma luneta para observação de 
passagens meridianas, com dispositivos especiaes para a determinação 
da latitude de Falcott e micrometro registrador electrico. Pouco será 
dado, porém, esperar do Observatorio Astronomico enquanto não for 
convenientemente installado em edifício apropriado e mais amplo, e 
dotado de pessoal technico habilitado e em numero sufficiente108 
(BRASIL, 1908). 

Desconsidere-se a falha de tipografia que deixou Talcott como Falcott. O Método 

de Horrebow-Talcott de determinação de latitude depende dos recursos já descritos no 

capítulo 1, para que a latitude seja determinada por duas estrelas, não uma.  

Este método consiste na escolha de pares convenientes de estrelas, 
uma ao norte e outra ao sul, de preferência aquelas que aí culminam, em 
curtos intervalos de tempo e cujas distâncias zenitais Zn (zênite ao norte 
do meridiano) e Z (zenite ao sul do meridiano), não excedendo 45 graus, 
tenham pouca diferença em valor absoluto, diferindo uma da outra em 
cerca de 5% no máximo, para que os problemas de refração possam ser 
atenuados ou eliminados na diferença Z - Zn. As estrelas de cada par 
devem culminar uma ao norte (Zn) e outra ao sul (Z) do zênite do 
Observatório, com intervalos de tempo de separação de 20 a 30m ou 
excepcionalmente uma hora para evitar interferências sensíveis das 
condições atmosféricas (SANTOS, 2005, p.145).  

As pesquisas em determinação de Latitude no Observatório sempre tiveram 

destaque. A flagrante degradação dos espaços de observação do céu no Castelo é que 
                                                
106 Não há informação a respeito dos objetos primeiramente a ela relacionados. Os cronômetros ainda foram 
usados por muitos anos. Vimos que, quando a luneta 10783 de Bamberg foi montada no Morro de São 
Januário, dois cronógrafos foram instalados junto a ela, mas não foi encontrado relatório de operação na 
Seção de Phisica do Globo que comprove o conjunto em serviço. O relatório de determinação de latitude com 
a luneta 10783 de Bamberg em 1909 não descreve o conjunto operado. 
107 Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1988/000490.html>. Acesso em: 25 fev. 2015. 
108 Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u2275/000491.html>. Acesso em: 25 fev. 2015. Uma 
incorreção ortográfica é digna de nota: latitude de Talcott, não Falcott. 
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dificultaria a prevalência do Método Liais sobre o Método Talcott. Apenas a luneta 

Bamberg 10783 já seria o suficiente para o segundo método.  

Importante também observar o destaque do relatório à expectativa quanto ao uso 

da inovação tecnológica e o caráter sempre reinvindicatório dos relatórios de fim de ano 

ao Ministro. O astrônomo Henrique Morize deixa claro que a eficiência dos profissionais 

era o que mantinha a regularidade do Serviço da Hora, não o seria pelo desamparo da 

administração pública (MORIZE, 1987, p.129-130).  

No Relatório de Morize (1987), há dois relatos de operação em Talcott com a 

luneta Bamberg 10783, em 1909 e em 1912. A transcrição do relatório apresentado pelo 

assistente-chefe Dr. Domingos Costa não descreve a numeração de fábrica da “luneta de 

passagens fabricada por Bamberg” (MORIZE, 1987, p.170-171), mas se refere à 

tecnologia como nova na instituição e lhe descreve a distância focal e o diâmetro de 

objetiva da luneta Bamberg 10783, como identificado no trecho a seguir: 

De 3 de setembro a 16 de outubro de 1909 o Professor Morize fez 39 
observações de 11 pares diferentes de estrelas, em 9 noites, com o 
intuito de determinar a latitude do Observatório do Castelo pelo método 
de Talcott. Para as observações serviu a luneta de passagens fabricada 
por Bamberg e instalada ao SW do edifício do Observatório, no mesmo 
pilar em que havia observado em 1878 a Comissão Americana, que 
determinou a posição geográfica, considerada fundamental. O diâmetro 
da objetiva do instrumento mede 80mm e sua distância focal 90cm. Além 
do indispensável micrômetro ocular, o dispositivo para a aplicação do 
método Talcott comporta dois níveis cujas constantes, determinadas pelo 
Prof. Morize, são os seguintes: Nível B 1 divisão – 1’’.156 Nível C 1 
divisão – 0’’.842 [...] Entre 24 de junho e 6 de setembro de 1912, o 
Assistente de 1ª classe da Seção de Astronomia e Geodésia, Domingos 
Fernandes Costa observou e procedeu a nova determinação de latitude 
pelo método de Talcott, fazendo então 163 observações de 30 pares 
diferentes, em 16 noites, com o mesmo instrumento e no mesmo pilar 
SW (MORIZE, 1987, p.170-171). 

No relatório de Domingos da Costa transcrito por Morize e no trecho do livro de 

Morize que a ele se segue, é possível notar que, em 1909, o instrumento relatado 

operava no edifício a SW e operava no mesmo lugar, em 1912. Um relatório de visita 

técnica à Ilha de Rijo, em 01 de fevereiro de 1910, se refere à meridiana que operava no 

Morro do Castelo como a Bamberg (ON, 1910), possivelmente por ser único exemplar do 

fabricante Bamberg no ON.  

Este relatório do astrônomo assistente de primeira classe ao Diretor Morize, sobre 

as más condições de instalação para observações meridianas do Observatório da 

Marinha na Ilha do Rijo, propõe novas coordenadas para a sala de observação e assim 

escreve: "com uma construção pouco dispendiosa, semelhante a existente no 
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Observatório Nacional, para a Bamberg, poderia se fazer a instalação da luneta 

meridiana" (GAMA, 1910, p.3). 

Cerca de 5 anos antes da chegada da luneta acotovelada nº10783 de Bamberg, 

há indícios de que apenas a luneta meridiana de Dollond operasse no Serviço da Hora: a 

leste do terraço ficava a sala meridiana em 1902, na qual foi “installada uma luneta 

meridiana do antigo constructor Dollond” (SILVA, 1902, p.7). Seu retículo era composto 

de 2 fios horizontais fixos e 9 fios verticais horários dos quais o central era o fio 

meridiano. Além destes fios fixos, a Meridiana de Dollond tinha um décimo fio vertical, 

móvel (SILVA, 1902, p.7). Não foi encontrado o número de fios que podiam compor o 

retículo no micrômetro da luneta nº10783 de Bamberg. 

Em busca da íntegra do relatório ou de seus dados de observação no Boletim 

Mensal do Observatório do Rio de Janeiro, verificou-se que os boletins meteorológicos 

foram interrompidos em 1909 e os boletins de observações meridianas foram publicados 

justamente até 1908. Em consulta aos acervos bibliográficos das instituições 

astronômicas internacionais que faziam permuta de publicações com o ON, confirmou-se 

o período que os exemplares disponíveis no acervo de obras raras do ON contemplam.109 

Justamente em 1909, o Observatório pode ter vivido o momento de mudança na rotina 

das observações meridianas, já que a luneta Bamberg 10783 havia chegado ao ON em 

1907 (BRASIL, 1908). O relatório de Domingos Fernandes da Costa de 03 de setembro 

de 1909 não foi o mais antigo documento a citar a luneta Bamberg 10783, mas foi o mais 

antigo relatório de observação encontrado até o momento.  

Ao tratar das primeiras décadas da República Brasileira na História do ON, 

Antônio Videira declarou que “a principal força científica era o astrônomo Domingos da 

Costa” (VIDEIRA, 2007, p.42-43). A importância de Domingos Fernandes da Costa para o 

ON e principalmente para a construção da trajetória de uso da luneta 10783 de Bamberg 

nos faz lamentar que seu Arquivo Pessoal110 não esteja sob a guarda do MAST. 

Não foi encontrada nenhuma nota fiscal de aquisição da luneta Bamberg 10783, 

mas são estes os indícios:  

· Uma luneta meridiana acotovelada com duplo nível foi adquirida em 1907 e 

uma acotovelada foi adquirida em 1912, relatam os relatórios ministeriais 

referentes a 1907 e a 1912. 

                                                
109 Todos os boletins estão encadernados em dois tomos: 1906-1907 e 1908-1909. 
110 Sendo sua família de São João da Barra, a Prefeitura da Cidade o homenageou com seu nome em uma 
Escola Municipal e sua biografia é abordada com certa frequência em eventos locais. Esperamos que seu 
Arquivo Pessoal tenha sido doado ao Arquivo de São João da Barra, já que seria outra instituição científica 
interessada em seus documentos. 
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· A placa do revendedor Janowitzer Vert & Co aparafusada à base do 

instrumento limita sobremaneira o período de aquisição, visto que, a JV&C 

parece ter mudado de nome para Janowitzer, Wahle & Co no fim de 

1907111. 

· Carl Bamberg (1847-1892) fundou sua própria oficina em 1871. As 

acotoveladas já existiam desde o início do século XIX, mas a empresa 

Bamberg exporia pela primeira vez uma acotovelada em 1904, na Seção 

Alemã de Educação da Exposição Universal de 30 de abril a 30 de 

novembro, em St. Louis, Missouri.  

· A acotovelada que operava a SW em 1909 tinha o mesmo diâmetro de 

lente objetiva e distância focal, era tratada como “a Bamberg” e se 

manteve a SW do edifício, mesmo lugar em que operava, segundo um 

relatório de determinação de latitude em 1912, descrito por Morize. 

Um dano na luneta Bamberg 10783 em agosto de 1917 pode ter, oportunamente, 

aposentado seu nível do Talcott, enquanto a luneta zenital do talcott assumia tal função. 

Nem o segundo nível nem um contrapeso a ele correspondente estavam aparafusados à 

luneta Bamberg 10783 quando foi musealizada à época da criação do MAST. Entretanto, 

há três memorandos do mecânico-chefe Alfredo de Castro Almeida (ON, 1917abc), onde 

constam as seguintes informações:  

1) o primeiro dos três memorandos comunica que “a luneta acotovelada de Bamberg 

está com o parafuso que prende o nível partido”112 (ON, 1917a); 

2) a este, segue-se outro memorando que anuncia ainda aguardar o conserto; 

3) o terceiro comunica que todos os instrumentos estão funcionando bem. Nenhum 

dos memorandos relata a substituição deste parafuso partido.  

Não seria possível concluir por isso que a luneta Bamberg 10783 tenha saído da 

oficina sem o segundo nível, mas nenhum registro de sua operação em Talcott foi 

encontrado de 1917 em diante, apenas relatórios mencionando a operação da luneta 

Bamberg 10783 na determinação da Hora Legal e na determinação de longitude. O 

conserto não foi anunciado, mas tão somente o retorno da luneta ao serviço.  

É possível que, justamente, tenha se dado a remoção definitiva do nível duplo da 

luneta Bamberg 10783 a 25 de agosto de 1917, por conta do parafuso partido (ON, 

                                                
111 O livro Impressões do Brazil no Seculo Vinte, editada em 1913 e impresso na Inglaterra por Lloyd's 
Greater Britain Publishing Company, Ltd., cuja página 586 é dedicada à JW&C, situa a JV&C entre 1886 e 
1907. Disponível em: <http://fauufpa.files.wordpress.com/2011/02/123edew.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2012.  
112 Grifo nosso. 
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1917a), mas claramente por conta da nova aquisição para Talcott: a luneta zenithal 

nº3153 de Gustav Heyde (ON, 1917d). A lista de encomendas Heyde feita diretamente ao 

proprietário, em visita ao Rio de Janeiro em 1911, incluiu uma luneta zenithal do tipo 

universal, destinada a medir a variação da latitude (BRASIL, 1913). Segundo Morize, foi 

“o único aparelho [desta encomenda] que chegou dentro do prazo contratado (dois anos), 

e está113 fornecendo resultados excelentes sobre a latitude, erradamente tida como 

invariável até época recente” (MORIZE, 1987, p.147).  

Este relato de Morize próximo à comemoração do Centenário do Observatório não 

trata dos problemas que este lote de Heyde apresentou em imprecisão, desde 1913114, 

mas melhorias e substituição de peças garantiram o início das pesquisas em latitude com 

a luneta zenital de Heyde. 

A luneta zenital de Heyde, com 11cm de abertura e 120cm de distância focal, 

passou a ser tratada como zenital “do Talcott”. Com ela, Lélio Gama executou uma 

extensa série de determinações de latitude, de 1920 a 1931, para estudar sua variação 

(MORAES, 1984, p.66). O Brasil era o único participante da América do Sul no Projeto 

Internacional de Variação de Latitude, mas foi derrotado pela falta de apoio do Ministério 

da Educação (MEC), pela falta de verba diante do terceiro funding loan no Brasil e, mais 

uma vez, pela exiguidade crônica do quadro de pessoal. Rodrigues publicou a imagem 

digital da última caderneta de observações, depois de 11 anos de anotações para o 

projeto, encerrado em 14 de novembro de 1931 por rabisco de Lélio Gama: “the end of a 

dream” (RODRIGUES, 2012, p.62). Documentos preservados na caixa 113adm do fundo 

ON demonstram o esforço do Observatório em cumprir a contenção de despesas: o 

diretor propos redução de 15% da dotação do ON, que era de 714:664$000, 

economizando 107:199$600. A dotação proposta em 27 de março de 1931 foi de 

607:464$400. O projeto foi, mesmo assim, interrompido. 

 

2.3.2 - O Serviço da Hora  
Ao chegar ao ON [1935], a maioria dos instrumentos não estava 
funcionando. Estavam parados a Zenithal, a Foto-equatorial, o Círculo 
Meridiano de Gauthier e o Foto-heliógrafo. As equatoriais 21 e 32 
funcionavam no atendimento de visitas. A equatorial 46 funcionava de 
vez em quando. O único serviço que funcionava era o da hora e as 
meridianas [...] As meridianas funcionavam porque sem elas não haveria 
hora (BRANDÃO, 1999, p.53). 

                                                
113 A conjugação no presente refere-se ao ano de 1927. 
114 Luneta meridiana acotovelada de Heyde e Luneta Zenithal de Heyde, de 1912. Apenas a entrega do 
círculo meridiano de Heyde atrasou e só viria em 1921.  
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Durante os anos de 1906 a 1908 do Boletim Mensal, no capítulo Boletim Serviço 

da Hora, consta que os aparelhos que operaram junto à meridiana (possivelmente a 

grande meridiana Dollond115) foram a pêndula de augibeira Fénon nº101 e o cronômetro 

nº1319 de Brooking. Havia outra luneta de passagens, menor do que a Dollond e com 

azimute de 45º, retratada na planta IX dos Annales, onde é possível notar que sua 

instalação no Castelo não proporcionaria observação do zênite. Sua operação está 

descrita junto à planta (LIAIS, 1882, p.50-52). Na descrição dos grandes instrumentos 

(LIAIS, 1882, p.256), seu fabricante foi suposto a lápis, sem data, no exemplar sob a 

guarda da Biblioteca de Obras Raras do ON como do construtor Bianchi. No Inventário de 

1924, aparecem duas meridianas acotoveladas e também as duas meridianas antigas: a 

Dollond e a outra novamente sem identificação (ON, 1924). A harmonização116 sempre foi 

feita entre a Pêndula Fénon e cerca de 4 a 6 “chronometros escolhidos” (ON, 1906-1907 

e ON, 1908-1909). Entretanto, o boletim de abril de 1908 cita outra pêndula que se uniu 

ao Serviço da Hora: “[...] Notas – A harmonização foi geralmente feita com as pêndulas 

Fénon, Nardin Deut e chronometros escolhidos” (ON, 1907-1908, p.218). Como o Boletim 

Mensal do ON exibe lacuna exatamente nas observações meridianas de 1909, não foram 

encontradas informações sobre a montagem da luneta Bamberg 10783 nem a descrição 

do conjunto que com ela operava.  

No Anuário do Observatório em 1917, identifica-se a rotina do plantonista de 

observações meridianas: 
[...] Em resumo, o programa de observações é o seguinte: 
Fazer duas pontarias sobre a mira. 
Ler o nível. 
Fazer quatro pontarias sobre a estrella. 
Ler o nível. 
Fazer duas pontarias sobre a mira 
Inversão 
Fazer duas pontarias sobre a mira. 
Ler o nível. 
Fazer quatro pontarias sobre a estrella. 
Ler o nível (ON, 1917). 

No Relatório Ministerial de 1920, são relacionados os instrumentos já instalados 

no novo campus. O conjunto de instrumentos que operava no Serviço da Hora ainda 

permanecia em operação no Castelo. Por isso, o Relatório Ministerial de 1920 comunica 

que o aparelho horário Belim-Leroy, para emissão radiotelegráfica, fora montado em S. 

Januário em substituição ao Brillé-Leroy que ainda não poderia interromper o envio dos 
                                                
115 A grande meridiana de Dollond era a luneta do serviço da hora no IORJ/ORJ. Foi fabricada por volta de 
1847, chegou ao IORJ em 1849 (MORIZE, 1987, p.60) e permaneceu no Morro do Castelo até 1920, quando 
foi transferida para o morro de São Januário (LOUREIRO, 2015, p.22). Nenhuma outra informação foi 
encontrada sobre a Meridiana Bianchi de 45º do IORJ. 
116 A harmonização dos cronômetros foi explicada na nota de rodapé nº36. 
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sinais horários no antigo edifício (BRASIL, 1920). De acordo com o relatório, ficou 

determinado que o Brillié seria remontado futuramente no novo edifício para cobrir o novo 

aparelho em casos de emergência. Entretanto, o Relatório Ministerial de 1924 comunica 

que “a transmissão da hora feita com o novo apparelho Brillié, que funcciona 

ininterruptamente desde 1923, satisfez plenamente” (BRASIL, 1924, p.366). Para 

confirmar se o Relatório se referia a um outro Brillié, podemos recorrer ao Relatório 

Ministerial de 1925, onde o diretor conta 3 transmissores do mesmo fabricante, podendo 

então mais de um deles ter operado com os dados da luneta Bamberg 10783.  
Tendo havido necessidade de enviar ao constructor, para reparos 
radicaes, após oito annos de funccionamento constante, o apparelho 
transmissor, aproveitou-se a opportunidade para mandar realizar as 
modificações resultantes das deliberações do Congresso de Cambridge. 
Enquanto dura sua ausência, está sendo aproveitado análogo 
instrumento adquirido em Paris, em 1922 [...] Logo que regresse o 
primeiro apparelho, deverão ser enviados ao constructor, dois outros, 
antigos, para sofrerem a mesma modificação (BRASIL, 1925, p.496). 

Como seu micrômetro era elétrico, é possível supor que a luneta Bamberg 10783 

tenha operado inicialmente já com um cronógrafo e não, um cronômetro. É possível que 

a luneta Bamberg 10783 tenha operado com uma das pêndulas, Fénon ou Nardin Deut. 

Entretanto, apesar de dispor de micrômetro elétrico e de Emanuel Liais já ter introduzido 

cronógrafos elétricos no Observatório, somente no Relatório Ministerial de 1925 consta 

que o Observatório tenha abolido o sistema de olho na ocular e ouvido no cronômetro, 

conforme o trecho a seguir: 

No serviço da hora foi feita a substituição do systema de “olho e ouvido” 
pelo chronographo nas observações horárias e na harmonização dos 
guarda-tempos117, como a introducção do registro chronographico da 
emissão dos signaes horarios do apparelho Brillié comparada com o 
chonometro harmonizado, de maneira a poder-se, a qualquer momento, 
ajuizar o grao de precisão com o qual a hora estava sendo emittida 
(BRASIL, 1925, p.498-499). 

No Relatório Ministerial de 1922, consta que havia acabado de chegar ao 

Observatório uma estação receptora de Telegrafia sem Fio (TSF), construída sob as 

indicações do General Ferrié, e um cronógrafo “de novíssimo systema, imaginado pelo 

professor Abraham, da Escola Normal Superior” para juntos operarem na recepção e 

registro da hora de Washington, de Paris e de Nauen (BRASIL,1922, p.135). 

                                                
117 Os cronômetros eram chamados de guarda-tempos. Considerados imprecisos, já haviam sido abolidos em 
observatórios de pesquisa da marcha do tempo. A alta precisão da pressão constante em cilindros 
herméticos no corpo das pêndulas-mestras os substituíram. Guardados no cofre nº1402 do ON, os 
cronômetros foram conferidos e discriminados no termo de vistoria de 1962 (ON, 1962). 
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No mesmo Relatório, consta que o ON dispunha ainda de apenas duas pêndulas 

mestras (de alta precisão sob pressão constante) com cerca de dez anos de serviço que, 

“cansadas”, apresentaram paradas repentinas. Uma nova pêndula mestra seria instalada 

em breve e outra chegaria da Leroy em prazo de um ano. Enquanto isso, o ON 

dependeria dos sinais horários de outros observatórios para retificar as pêndulas 

escravas. As pêndulas não herméticas, sujeitas à oscilação climática, dependem das 

mestras (BRASIL, 1925, p.497). 

A partir de 1922, o conjunto que passou a operar no Morro de São Januário em 

parceria com a luneta Bamberg 10783, para o Serviço da Hora, foi um cronógrafo 

Marconi's Wireless Telegraphe, registrado como MAST1996/586, e uma pêndula Strasser 

até 1964, quando infestada de cupim, foi substituída pela pêndula L.Leroy & Co, 

registrada como MAST1994/426 3/3, SPHAN 84.08.279.118 Em 1922119, o Círculo 

Meridiano de Heyde fora finalmente entregue e instalado no pavilhão médio120.  

Morize relata uma operação da luneta Bamberg 10783 neste pavilhão a W em 

São Januário, assim que concluída a obra de adaptação para sua instalação no lugar do 

círculo em 1922. A luneta Bamberg 10783 operou para referir a longitude da nova sede 

ao pilar SW da antiga sede:  

Muitas foram as dificuldades com que se lutou para se conseguir um 
resultado razoável, em virtude das condições particulares em que foi 
feito o trabalho, mormente no morro do Castelo a cujo arrasamento se 
procedia por essa ocasião. Contudo, nas oito noites de trabalho, durante 
s quais foram observadas 232 estrelas e efetuadas dezesseis trocas de 
sinais telegráficos, conseguiu-se obter o desejado valor da diferença de 
longitude. § O Assistente-Chefe Domingos Costa observou quatro noites 
no Castelo e quatro em S. Januário; o Assistente Alírio de Matos121, duas 
noites no Castelo e uma em S. Januário, e o Assistente Barata Fortes, 
três noites no Castelo e duas em S. Januário. § Os instrumentos 
empregados para as observações astronômicas para a hora foram os 
dois círculos meridianos portáteis nº2646 e 11745, fabricados por 
Bamberg, nas noites de 19, 23 e 25 de agosto e 8 e 9 de setembro de 
1921. Nas noites de 14, 15 e 20 de junho de 1922 foram utilizados o 
círculo meridiano portátil 11845 Bamberg e a luneta de passagem 10783 
do mesmo fabricante. § O resultado encontrado pelo Assistente-Chefe 
Domingos Costa, que reduziu todas as fitas cronográficas e efetuou os 

                                                
118 Dados recolhidos das fichas catalográficas dos objetos no NUDCAM/CMU. 
119 “O círculo meridiano, de cuja montagem fora encarregado em 1921 o constructor G. Heyde e que chegou 
em 1922, apresentou diversos defeitos (BRASIL, 1924, p.368; BRASIL, 1925, p.368). Novas tentativas de 
operação se seguiram (BRASIL, 1926, p.238), até que as imperfeições do seu micrômetro e “falta de 
estabilidade do próprio círculo impediram que fossem aproveitados como definitivos os resultados obtidos” 
(BRASIL, 1928, p.52) 
120 Os inventários descrevem o pavilhão meridiano grande, o médio e o pequeno, referindo-se 
respectivamente ao Gautier, ao Bamberg e ao Askania. Ao lado do pavilhão meridiano pequeno, está o da 
Luneta Zenithal, do mesmo tamanho. Videira exibe foto do Pavilhão meridiano pequeno ainda com a luneta 
de Heyde (VIDEIRA, 2007, p.144), mas a legenda está trocada, informando Bamberg, engano compreensível 
em uma busca iconográfica desta envergadura.  
121 Allyrio de Mattos era a grafia exata. 
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cálculos, [...] diverge apenas de 0,01s daquele a que chegou o Dr. Alírio 
de Matos empregando a carta cadastral. (MORIZE, 1987, p.169)  

O Relatório de Alix Lemos em 1934, referente ao período de gestão 1931-1933, 

condenou a luneta meridiana acotovelada de Heyde, que vinha operando na 

determinação da Hora no Morro de São Januário, e recomendou, como apresentado no 

capítulo 1, que a luneta Bamberg 10783 a substituísse (ON, 1934) 122. 

Inicia-se então intensa fase de contribuição da luneta nº10783 de Bamberg ao 

Serviço Internacional da Hora. O modelo alemão, menor e mais antigo do que o modelo 

Heyde acotovelado, mostrou-se superior e menos obsoleto.  

A Tabela 1 a seguir apresenta os objetos de fabricação Bamberg no acervo 

MAST. Nem todos estavam no depósito na ocasião da incorporação do acervo. os aqui 

mencionados foram incorporados. 

Tabela 1 - Relação de Objetos Bamberg incorporados ao MAST 

Nº de 
registro 

Objeto Fabricante Nº de 
fabricação 

Nº de 
tombamento 

0032 Círculo meridiano portátil Bamberg 2646 SPHAN 
84.08.029 

0132 Instrumento de Passagem com 
luneta acotovelada 

Bamberg 10783 SPHAN 
84.08.007 

0171 Teodolito Bamberg 11.424 SPHAN 
84.08.140 

0173 Teodolito Bamberg 6.059 SPHAN 
84.08.142 

0174 Teodolito Bamberg 11.425 SPHAN 
84.08.141 

0752 Declinômetro Bamberg 7.805 SPHAN 
84.08.468 

 

O Observatório do Rio de Janeiro operava com três círculos meridianos portáteis, 

nº2646, nº11745 e nº11845 de Bamberg, mas apenas o mais antigo deles foi incorporado 

ao MAST. Assim como na luneta 10783, a qualidade do fabricante pode ter garantido 

longa trajetória de uso aos instrumentos. Sobre eles foram encontrados relatórios de 
                                                
122 O Relatório se encontra na caixa 116 de documentos administrativos, no Fundo ON do AHC-MAST. 
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observação em 1921 e 1922, além dos seguintes ofícios: o Ofício nº977 de 25/09/1894, 

que trata do conserto de um CMB em Berlim; a Carta de 28/01/1908, que trata de seu 

empréstimo já reformado pela Bamberg; e o Ofício nº32 de 13/03/1908, que comunica 

sua devolução. Apenas o CM nº2646 de Bamberg foi incorporado ao MAST e seu 

número de fabricação, bem anterior à luneta nº10783 de Bamberg, o torna candidato a 

sujeito dos documentos encontrados, mas não há o número de fabricação em nenhum 

destes documentos. O Ofício nº1752 de 17/02/1909 trata do caixote com “luneta de CMB 

e a base dele”, mas não foi possível afirmar que este ofício trate do mesmo CMB de que 

tratam os documentos administrativos anteriores pelo mesmo motivo. No acervo MAST, 

há um nível para Talcott compatível com círculo meridiano portátil de Bamberg (em 

dimensões, bitola, design e verniz tonalizado no mesmo verde), entretanto, não é 

possível afirmar a qual dos círculos meridianos de Bamberg pertencia. O método 

setecentista de Peter Horrebow havia sido popularizado por Talcott desde 1833. 

 A Figura 41, a seguir, apresenta uma fotografia da astrônoma Yedda Veiga 

Ferraz Pereira operando a luneta Bamberg 10783 no Serviço da Hora. É possível notar a 

luneta sem o nível do Talcott, que estaria transversal ao eixo mecânico. 

Yedda Veiga Ferraz Pereira123 ingressou no ON em 1944, inicialmente como 

calculadora a convite do astrônomo-chefe Domingos Costa, e concluiu o ensino superior 

em 1948, quando iniciou as observações meridianas.  
Apos sua formatura em 1948, passou a ocupar interinamente o cargo de 
astronoma, tendo sido efetivada por concurso em 1955. Durante seus 
anos de trabalho, dedicou-se a confecção do “Anuario Astronomico” e a 
observacao da passagem meridiana de estrelas para a determinacao 
da hora (ver o Capitulo “Difusao da Hora Legal” no Volume I), 
colaborando com o Bureau Internationale de l’Heure nos estudos da 
rotacao da Terra (Mourao, 2008). Levada a uma situação que passou a 
ser comum para muitas mulheres, pediu demissao do cargo em 1962 
para se dedicar aos cuidados dos sete filhos, da casa e, mais tarde, do 
pai. Segundo um dos seus filhos, ate hoje ela acompanha e vibra com os 
avancos da astronomia (VIEGAS, 2014, p.530). 

 

                                                
123 Segundo os documentos consultados no fundo arquivístico do ON no AHC-MAST, foi admitida com o 
nome de solteira Yedda de Mello Veiga da Silva. 
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Figura 41 - Foto com a Luneta Bamberg 10783 em operação com a astrônoma Yedda Veiga 

Ferraz Pereira. Acervo pessoal de Sueli Viegas124. 
 

A astrofísica Sueli Viegas afirma que Yedda Ferraz pode ser considerada a 

primeira astrônoma brasileira e uma das primeiras mulheres a atuar na engenharia no 

Brasil (VIEGAS, 2014, p.530).  

 

2.3.3 - O Ponto de Vista dos Usuários 

Na palestra proferida pelo astrônomo Jair Barroso Junior, em 2011, no pavilhão da 

luneta acotovelada Askania, documentada pelo astrônomo Eugênio Reis e utilizada como 

fonte nesta pesquisa, Barroso Junior faz importantes referências à luneta Bamberg 

10783. Apresentou a ilustração do micrômetro da luneta Bamberg 10783, ao invés de 

                                                
124 Fotografia gentilmente cedida pela astrônoma Professora Doutora Sueli M. M. Viegas, pesquisadora do 
Instituto Astronomico e Geofisico (IAG) da USP. 
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apontar o micrômetro da luneta Askania ali presente. Nas palavras do astrônomo: 

Eu tive minha vida profissional praticamente iniciada no contato com as 
lunetas meridianas aqui em 1954-55. Eu entrei pro Observatório nessas 
condições como satélite [...] eu levei dois anos como satélite aqui no 
Observatório e trabalhava mesmo, que meu nome está registrado aqui 
nas cadernetas do Serviço da Hora começando a trabalhar na Bamberg. 
Foi meu primeiro contato com instrumentos profissionais de astronomia 
(BARROSO JR, 2011).125 

Apesar do carinho com que o astrônomo se refere aos seus primeiros anos de 

serviço na luneta Bamberg 10783, o período era justamente de empolgação com outro 

instrumento que a superava. A década de 1950 refletia a ansiedade dos pesquisadores 

do Observatório Nacional por acompanhar as pesquisas internacionais em determinação 

da hora, determinação de latitude e de longitude. O Relatório de Gestão 1951-1957 (ON, 

1958, p.27) exibe a atmosfera de ruptura com o passado, na euforia da compra dos 

relógios de quartzo e equipamentos eletrônicos de transmissão dos sinais horários. Neste 

relatório, a chegada da luneta acotovelada mais moderna, da Askania Werke, foi 

comemorada e a Bamberg foi temporariamente recolhida ao depósito do Observatório em 

1962 (BRANDÃO, 1999). 

Não foram encontrados outros documentos - além dos registros da Oficina de 

Manutenção produzidos pelo encarregado Odílio Ferreira Brandão - que autorizassem ou 

comunicassem em relatório ou memorando as transferências de instrumentos do 

depósito para o pavilhão e vice-versa. As informações de que se dispõe são do resumo 

das ordens de serviço executadas. Por três vezes na mesma publicação, Brandão cita a 

objetiva da luneta Bamberg e o telescópio do coronel (1999, p.36, 46, 108), quando a 

objetiva original da luneta Bamberg 10783 foi usada em uma experiência de 

reaproveitamento de materiais e a Oficina foi informada de que o telescópio seguiria para 

Brasópolis.   

A parcialidade da História não está sendo tratada aqui como a criação de uma 

história ou de uma cronologia falsa, apenas lembrando as cronologias plurais de Pollak:  

[...] Agora, como podemos distinguir uma cronologia "verdadeira" de uma 
cronologia "falsa"? Acredito que a única coisa que se pode dizer é que existem 
cronologias plurais, em função do seu modo de construção, no sentido do 
enquadramento da memória, e também em função de uma vivência diferenciada 
das realidades. O mais engraçado dessa história foi que na discussão que se 
seguiu um historiador francês disse: "É um absurdo, é inadmissível, não se pode 
ignorar as realidades, não se pode dizer que 1948 é mais importante que 1945!" 
Só que o historiador alemão não tinha dito nada disso, disse apenas que as 
cronologias fixadas são plurais e diferenciadas. Para o historiador francês isso 
era inadmissível. Mas quando se passou a falar da França, e do 8 de maio de 

                                                
125 BARROSO JR, Jair. Palestra proferida no Pavilhão da Luneta Meridiana Askania. Filmagem: Eugênio 
Reis, (48min26s.). Edição: MAST. Rio de Janeiro: MAST, 13 de setembro de 2011. 1 DVD. Acervo: Eugênio 
Reis. 
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1945, e de 1944, cuja importância relativa dependia da vivência, nesse caso ele 
não colocou problema algum! Ele aí admitia muito bem essa polifonia das datas 
fixadas. Esta é apenas uma historinha, mas que mostra bem, a meu ver, que a 
única saída é admitir a pluralidade da história, das realidades, e, logo, das 
cronologias historicamente admissíveis (POLLAK, 1992, p.209-210). 

Pollak traz a memória à discussão da história, assim como Icléa Thiesen, porque 

o antagonismo entre memória e história é página virada.  

Uma breve cronologia levantada por Christina Helena Barboza (2014) sobre as 

viagens de estudo dos pontos de observação do céu em Minas Gerais, nas décadas de 

1960 e 70 situam o leitor nas circunstâncias apresentadas como justificativa para saída 

do telescópio que, segundo Brandão (1999), foi construído na Oficina do ON: 

1961 Luiz Muniz Barreto e Abrahão de Moraes encontram-se durante a 
11ª Assembleia da IAU, quando foi aprovado o reingresso do Brasil 
àquela entidade (agosto) 
1963 Abrahão de Moraes apresenta esboço do Plano de 
Desenvolvimento da Astronomia no Brasil em sessão do Conselho 
Deliberativo do CNPq (dezembro) 
1964 É instituída a Comissão Brasileira de Astronomia, para representar 
o Brasil junto à IAU e coordenar o Plano de Desenvolvimento da 
Astronomia (fevereiro) 
É concluído o Étude preliminaire sur le choix de l’emplacement d’um 
observatoire astrophysique au Brésil, ou Relatório Rösch (maio) 
1966 Entra em funcionamento a primeira estação meteorológica visando 
a escolha de sítio para o Observatório Astrofísico Brasileiro (OAB), no 
Pico da Piedade, a cerca de 50km de Belo Horizonte (fevereiro) 
Astrônomos brasileiros e estrangeiros reúnem-se na observação do 
eclipse total do Sol, visível no sul do Brasil, conhecido como o “eclipse 
de Bagé” (novembro) 
1967 É instalada uma estação meteorológica no Pico da Bandeira, em 
Maria da Fé, no sul de Minas Gerais (junho) 
A estação meteorológica do Pico da Piedade é transferida para o Pico de 
Mateus Leme, a oeste de Belo Horizonte (dezembro) 
1969 As estações meteorológicas de Maria da Fé e Mateus Leme são 
desativadas (abril) 
É realizado em Belo Horizonte o colóquio no qual foi decidido o descarte 
do Pico da Piedade e toda a região próxima a Belo Horizonte (abril-maio) 
O Pico dos Dias, em Brazópolis, é identificado por Germano Quast e 
Janot Pacheco, e visitado por Jair Barroso Junior (junho) 
MEC assina acordo com a República Democrática Alemã (RDA) e a 
Hungria visando a aquisição de diversos equipamentos de precisão e 
instrumentos científicos (setembro) (BARBOZA, 2014, p.56). 

Procuramos alguns astrônomos do período. Foi o astrônomo Jair Barroso Junior 

quem nos levou ao nome do coronel da Aeronáutica, Sílvio Silva, e sua situação 

temporária, como astrônomo agregado, no ON durante a gestão de Luiz Muniz Barreto. 

Jair Barroso Junior soube da montagem de um telescópio na Oficina do ON, mas não 

imagina seu destino. Apenas um documento informativo de circulação interna nº46 de 

setembro de 1972, assinado pelo coronel Sílvio Silva, foi encontrado. O assunto do 

documento não é relevante, mas aponta para um período mais longo de permanência do 
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coronel no ON. Nenhuma listagem de funcionários ou colaboradores que o incluísse foi 

encontrada, nem um memorando de transferência de peças. Há outros relatos no 

caderno das Oficinas que compõem a publicação de Brandão (1999) sobre retirada de 

patrimônio, sem documentação de baixa. Aparentemente, muitas vezes, as decisões 

eram políticas e fugiam ao controle dos técnicos e pesquisadores.  

A lente objetiva que passou integrar o eixo ótico da luneta Bamberg 10783 

permitiu que ela voltasse a operar, o que é possível verificar pelos documentos citados a 

seguir. Do ponto de vista do encarregado das Oficinas, notava-se que os projetos nos 

pavilhões de observação sumiam como surgiam. Brandão relata que eventualmente 

recebia, nas Oficinas, ordem de serviço de reforma para um instrumento astronômico 

esquecido no sítio de observação “por ter surgido alguém” se propondo a trabalhar com 

ele, em planos que, após a reforma concluída, muitas vezes já tinham mudado 

(BRANDÃO, 1999, p.45-46). A luneta Bamberg 10783 esteve no depósito algo entre 1962 

e 1967, mas, de modo semelhante, foi resgatada em algum momento que não foi 

possível precisar, por um astrônomo, e voltou a operar em data não encontrada, mas 

algo entre 1967 e 1970, considerando que apresentou mau contato em 1970.  

1962- (...) Também foi substituída a meridiana Bamberg, que se achava 
no pavilhão 36, pela atual Askania, recém-chegada da Alemanha,tendo a 
Bamberg sido recolhida ao depósito de instrumentos, de onde mais tarde 
foi retirada sua objetiva para ser colocada num pequeno telescópio 
montado na oficina sob orientação de um coronel da Aeronáutica 
(BRANDÃO, 1999, p.36). 
1970- (...) Desmontagem do micrômetro e círculo da meridiana Bamberg 
para substituição de um fio elétrico partido (BRANDÃO, 1999, p.47). 

Há o relato da Oficina sobre conserto da Bamberg porque a fiação do seu 

micrômetro apresentou mau contato (BRANDÃO, 1999, p.47) e há planilhas de 

observação do céu com a Bamberg ao menos até 1974, como veremos adiante. 

Entretanto, na opinião do astrônomo Oliveiros Tavares, a luneta Bamberg 10783 poderia 

estar em operação ainda na década de 1990: 

Infelizmente ele está na situação que está, mas o instrumento parou não 
porque fosse obsoleto, de forma alguma, não era obsoleto, ele poderia 
estar funcionando até hoje, logicamente com manutenção periódica, ele 
estaria perfeitamente em pleno funcionamento até hoje. Pra fazer o quê? 
Para estudo das irregularidades de rotação da Terra, como outros 
observatórios continuam a fazer. Não se faz mais passagem meridiana 
para determinação da hora. Já tem os relógios atômicos que tem 
precisão absoluta. Mas parou por quê? Em 76, antes um pouquinho de 
76, só tinha aqui eu, o Major e o Paschoal, três observadores só. Antes 
tinham seis ou sete observadores, mas nos velhos tempos todo mundo 
observava aqui: eu, antes do Gilberto vir para cá, a Yedda, o próprio Luiz 
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Barreto trabalhou muito tempo aqui. Tinha quantidade de observação! 
(TAVARES, 1993)126  

Entretanto, outro motivo pode ter sido apresentado pelo relatório de observação 

com o instrumento em 25 de setembro de 1974 pelo astrônomo Arthur Eugênio (Figura 

42). O documento está sob a guarda do AHC na CDA-MAST, enquanto a maior parte das 

planilhas destes relatórios está no fundo DSHO do Arquivo do Serviço da Hora, no 

Observatório Nacional127.  

   

Figura 42 - A última de 3 laudas da mais recente planilha de operação da luneta Bamberg 10783 
por Arthur Eugênio de Almeida, em 1974, comunicou discordância de valores. Foto: Luci Meri 

Guimarães, 2016. 

Na nota deixada pelo astrônomo Arthur Eugênio, lê-se: “inutilizada: discordância 

entre os valores de azimute”. No mesmo dia, o Major realizou novo relatório sem deixar 

nenhuma observação e o próprio Arthur Eugênio realizou novo relatório no dia seguinte. 

Foi a última série de relatórios sobre o instrumento encontrada por esta pesquisa. 

                                                
126 TAVARES, Oliveiros Cardoso; BRANDÃO, Odílio Ferreira. Entrevista com Oliveiros Cardoso Tavares e 
Odílio Ferreira Brandão no Pavilhão da Luneta Meridiana Bamberg. Filmagem: Durval Costa, (44min39s.). 
Edição: MAST. Rio de Janeiro: MAST, 07 abril de 1993. 1 DVD. Trecho transcrito inicia aos 23min.5s. 
127 A astrofísica Selma Junqueira é a responsável pelo acervo do Fundo da Hora Legal Brasileira (FHLB) – 
DSHO-ON e muito vem contribuindo com esta pesquisa e com a pesquisa histórica do astrônomo Jair 
Barroso Jr. 
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Em entrevista à museóloga chefe do NUDCAM em 1993, o astrônomo Oliveiros 

Tavares afirmara que a Bamberg 10783 poderia ter continuado a operar, mas não parecia 

ter tido acesso ao teor desta planilha de 1974. O parecer da astrônoma Tânia Dominici 

em setembro de 2016, sobre essa nota na planilha, esclarece: 

 A nota a qual você se refere parece-me ser apenas a indicação de uma 
noite de observação ruim. As condições na noite não estavam boas (por 
exemplo, nuvens, turbulência atmosférica, névoa seca) e isso se refletiu 
em desvio nas medidas de azimute que, por fim, foram desconsideradas. 
Não acredito que seja o instrumento e muito menos que uma nota como 
esta justifique o fim de suas operações. Se havia algum problema com a 
Bamberg ele certamente foi verificado e documentado de outra forma. 
Por exemplo, através de um viés sistemático das posições medidas com 
ela em relação às observações dos outros observatórios mundo afora, e 
ao longo de dezenas de noites. Eu vi o vídeo do Oliveiros há algum 
tempo e para mim a afirmação de que a Bamberg poderia estar em 
funcionamento ainda no final da década de 1980 causou muita 
estranheza. Pensei refletir falta de conhecimento técnico do estado da 
área naquele momento, ou questões de ordem política internas ao ON. 
Quem investia em observações a olho nu, utilizando um instrumento de 
pequena abertura em um sítio ruim, para medidas da hora legal ou 
movimentos do eixo terrestre no fim da década de 1980? Para ter 
certeza, eu faria uma pesquisa com observatórios internacionais que 
realizavam serviços semelhantes ao ON, como Bordeaux e Besanson, 
na França (DOMINICI, 2016). 

Jair Barroso Junior admite a dificuldade na busca das fontes da história da Divisão 

Serviço da Hora (DSHO). Como incansável colaborador do MAST, faz um mea culpa, por 

ter apenas se interessado pela preservação dos objetos de C&T depois de aposentado. 

Cita os registros da pesquisa na década de 1970, onde concluiu que, apesar da oscilação 

da Terra e da oscilação do perfil dos munhões128, os cálculos das observações 

meridianas apresentavam pouquíssima defasagem. Nesse instante das recordações, 

Barroso Junior lamenta que tão importantes registros tenham sido perdidos pelo seu 

descaso com a história institucional: 

Infelizmente, e eu sou um pouco responsável por isso, que eu trabalhei 
na área de pesquisa e o pesquisador quer fazer o seguinte: quer 
observar, quer apresentar resultado, publicar e a parte histórica não 
existe para ele. Para mim, existiu depois que eu me aposentei. Em 2002, 
eu fiz um estágio rápido aqui, de meio ano mais ou menos, e aí eu digo, 
caramba! Então eu alerto os pesquisadores atuais sobre esse aspecto 
importante. A parte histórica é tão importante que vale a pena 
documentar o que faz e guardar pelo menos o essencial129 (BARROSO 
JR, 2011). 

                                                
128 Extremidade cilíndrica do eixo de rotação de uma luneta astronômica (MOURÃO, 1995) 
129 BARROSO JR, Jair. Palestra proferida no Pavilhão da Luneta Meridiana Askania. Filmagem: Eugênio 
Reis, (48min26s.). Edição: MAST. Rio de Janeiro: MAST, 13 de setembro de 2011. 1 DVD. Palestra aberta 
concedida às Coordenações de Educação em Ciências, História da Ciência e Museologia do Museu de 
Astronomia e Ciências Afins-MAST. 
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Dos últimos astrônomos que operaram esse instrumento – Oliveiros Cardoso 

Tavares, Gilberto Oliveira da Silva, Arthur Eugênio de Almeida, Carmen e Flávio 

Paschoal – não encontramos publicação acadêmica com dados obtidos através da luneta 

Bamberg 10783. Entretanto, esta última geração das observações meridianas foi aquela 

que despertou a atenção dos profissionais de preservação do MAST para os valores 

simbólicos que podem ser atribuídos ao instrumento. Apenas o vínculo de Carmen com o 

ON não foi encontrado até o momento, mas assinou relatório de observação do céu com 

a Bamberg em 1974. 

Em seis décadas de uso, a luneta Bamberg 10783 atravessou duas marcantes 

chefias de Oficina, como foi possível notar pelo teor das ocorrências, dos memorandos e 

processos: Alfredo de Castro Almeida, admitido em 1904 e aposentado como chefe em 

1938, e Odílio Ferreira Brandão, admitido em 1935, aposentado como chefe em 1976, 

mas contratado até 1980. Além disso, o corpo da luneta Bamberg 10783 guarda 

inscrições (Figura 43) de algum funcionário, riscadas no verniz da coluna do elevador de 

inversão do instrumento, que vem sendo estudadas pelo astrônomo Jair Barroso Junior. 

  
 

Apesar do verniz verde preservado nas colunas do elevador, os números rabiscados o sulcaram 
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Corrosão localizada embaixo do elevador, 
possivelmente por molhamento 

Filme uniforme de corrosão na fase superior 
pode ser passivo 

Figura 43 - Os rabiscos arranhados no verniz do elevador de inversão da luneta estão 
sendo estudados pelo astrônomo Jair Barroso Jr. Fotos: Marroquim, 2013 

 

A partir de alguns dos rabiscos de mais fácil decifração, Barroso Junior e Cláudio 

Marcondes, o antigo responsável pela manutenção dos no-breaks do Serviço da Hora 

(SHO-ON), vem estudando as seguintes hipóteses:  

· haveria relação de 1.500v com a voltagem de lâmpadas da iluminação do 

instrumento, além de alguns circuitos em 2,4 volts informados nos gráficos;  

· haveria relação de 80,00v com o número de divisões do nível ou o v de 

voltas de algum tambor de parafuso;  

· haveria rabiscos semelhantes ao que está por trás do nível (1,099) que 

pode ser a constante do nível neste instrumento;; 

· inscrições poderiam estar relacionadas à leitura da(s) mira130(s) e ao 

parafuso de ajuste do azimute em função de alguma leitura pré-fixada da 

escala da(s) mira(s);  

· haveria relação da iluminação do círculo de calagem e da iluminação do 

campo, que devem ter a mesma tensão de alimentação, com os esquemas 

elétricos encontrados.  

Para preservar esse dano bastante simbólico no verniz, é necessário conferir 

se os filmes de oxidação na peça são realmente protetores.  

                                                
130 O capítulo 1 tratou do funcionamento da mira e do colimador. Instalada em pilar ao norte (ou ao norte e ao 
sul) do pavilhão do instrumento, “a mira consiste em um signal luminoso colocado no foco principal de uma 
lente de longa distância focal. Naturalmente, quanto mais longo for o foco da lente, melhor será, no ponto de 
vista da estabilidade da mira” (MATTOS, 1929, p.26). 
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Além dos rabiscos na coluna do elevador, há um pequeno papel atrás da ampola 

do nível de suspensão (Figura 44) em que o número 1,099 está manuscrito.  

 
Figura 44 - Nível de Suspensão. Foto: Marroquim, 2012 (detalhe) 

Assim, o astrônomo Jair Barroso Junior e o técnico em eletrônica Cláudio 

Marcondes, de longa trajetória no ON, vem consultando diversos gráficos de 1950 a 1970 

e estudando a relação eletroeletrônica entre as lunetas meridianas de Bamberg e 

Askania que operaram juntas no Serviço Internacional da Hora deste período. No 

Laboratório de objetos metálicos (LAMET-MAST), Barroso Junior vem testando uma série 

de hipóteses a respeito dos números documentados no corpo da Bamberg, tanto o detrás 

da ampola do nível de suspensão como os da coluna do elevador de inversão, alguns 

destes testes já conclusivos.  

Muitos dos esquemas referem-se à meridiana nº1 e à meridiana nº2. Uma das 

plantas elétricas esclarece que a meridiana nº2 era a Askania Werke. Como Alix Lemos 

já havia solicitado que a pequena Bamberg substituísse a Heyde em 1934, é possível 

inferir que a meridiana nº1 fosse a própria luneta 10783 de Bamberg no período 1950-

1970. 

A hipótese sobre o número anotado no pequeno papel, atrás da ampola do nível, 

foi confirmada pelo astrônomo Barroso Junior: é a constante do nível em segundos de 

grau por divisão, como temos na Luneta Askania (vide BARROSO JR, 1961). Na figura 

45, é possível divulgar esta singularidade tão sutil, graças ao auxílio da lupa binocular de 

Zeiss e a iluminação LED. 
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Figura 45 - Exame visual da inscrição 1,099 com lupa binocular e led. Foto: RD, 2016 

Há algo mais rabiscado, mas alguns atores envolvidos neste empreendimento não 

julgaram seguro insistir no acesso.  

A constante desse nível e as reduções das observações estão arquivadas no 

FHLB-ON. Segundo o astrônomo Allyrio Hugueney de Mattos,  

A constante se determina de dois modos: ou pela inversão do 
instrumento, e neste caso só há necessidade de um colimador (que tb 
pode ser substituído por uma mira) ou pela visada sobre dois 
colimadores, um ao sul, outro ao norte e neste caso um deles pode ser 
substituído por uma mira. [...] Colocada a luneta em posição vertical, 
abrem-se as duas janelas, o que permite, de um dos colimadores, visar o 
outro, e visa-se por um deles, por exemplo o do sul para o climador 
norte. Ao menos um dos colimadores deve ter o reticulo móvel por meio 
de dois parafusos, um horizontal, outro vertical [...] Movendo-se 
convenientemente esses parafusos, faz-se a coincidência das imagens 
dos dois retículos. Costuma-se adotar para um dos colimadores o 
reticulo em forma de x e para o outro reticulo em forma de +. Uma vez 
obtida a coincidência das imagens, fecham-se as janelas e visa-se pela 
luneta, um e outro dos colimadores, fazendo em cada visada, uma serie 
de pontarias com o micrometro sobre o reticulo de cada colimador. [...] 
§No caso em que se queira determinar a colimação pela inversão da 
luneta, basta um colimador ou mira. Nesse caso, visa-se da luneta esse 
colimador e faz-se uma serie de pontarias sobre ele que a media será C. 
Inverte-se o instrumento e faz-se nova serie de pontarias cuja media 
chamaremos C’ (MATTOS, 1929, p.21-22). 

A constante do nível 1,099 foi confirmada também por Barroso Junior, no LAMET, 

montando a luneta em cavalete, utilizando calços calibrados de 40 e 50 microns sobre a 
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mesa de centro do laboratório. Assim, no caso estudado, a constante de nível da Luneta 

10783 de Bamberg é 1,099. 

O levantamento de informações sobre a manutenção dos instrumentos de 

precisão chegou, portanto, a indícios curiosos, mesmo que não seja justo estimar o 

período em que as anotações foram rabiscadas. A luneta Bamberg 10783 nos levou aos 

técnicos e ao esforço de reunir pistas sobre os profissionais de instrumentação no ON até 

1971.  

Nem sempre o Observatório teve autonomia na manutenção dos instrumentos de 

precisão e ótica.  Nos períodos em que houve Oficina própria, o Observatório citou 

poucos nomes em documentos e menos ainda foram os técnicos de instrumentação que 

assinaram comunicações internas. Esta pesquisa deixa uma tabela cronológica dos 

técnicos (ANEXO 2) a partir das informações encontradas até o momento no fundo ON 

do Arquivo de História da Ciência do MAST, tomando como recorte o período da compra 

à aposentadoria da luneta nº10783 de Bamberg.  

Até 1881, o Observatório não dispunha de artista-mecânico. O artigo 20º do 

Regulamento do IORJ (BRASIL, 1846) determina o teto de 400 mil réis para a 

terceirização do conserto de instrumentos, desde que autorizado pelo Ministério. Durante 

o período em que o Observatório funcionou sem oficina própria, a oficina do Arsenal de 

Guerra, “pleno de hábeis oficiais” (MORIZE, 1987, p.70), recebia instrumentos seus para 

conserto.  

Emanuel Liais apresentou um programa de 4 cursos superiores e 4 cursos 

preparatórios, dos quais destacamos o curso de mecânico de precisão e eletricidade 

aplicada; solicitou 1 artista chefe de oficina, 4 operários, 1 carpinteiro e 5 serventes. Liais 

foi, portanto, o primeiro diretor a apresentar um plano de implementação da Oficina do 

Observatório. Entretanto, os anos que se seguiram foram marcados pela falta de material 

e de mão de obra, e apenas uma vaga de conservador do material131 foi incluída no novo 

Regimento de 1881, para a qual havia sido nomeado Francisco Moreira de Assis 

(MORIZE, 1987, p.82).  

Morize encontrou um breve relatório de Cruls ao Ministro do Império em 10 de 

março de 1883 elogiando o serviço executado pela Oficina para a observação da 

passagem de Vênus. No Relatório do diretor interino Barão de Parima em 9 de dezembro 

                                                
131 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3017-5-novembro-1880-
546752-publicacaooriginal-61220-pl.html>. Acesso em: 26 abr. 2016. 
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de 1884, consta que o novo aluno astrônomo Henrique Morize logo foi encarregado da 

“conservação e exato andamento dos aparelhos elétricos”132 (MORIZE, 1987, p.100).  

Ao citar a convocação de uma equipe do Observatório, para seguir em Comissão 

Exploradora do Planalto Central (de 1º junho de 1892 a 10 de março de 1893), Morize 

aludiu a dois mecânicos do Observatório sem, no entanto, citar-lhes os nomes. Um deles 

possivelmente era o capitão mecânico Eduardo Chartier, que mais tarde garantiria o 

funcionamento, junto com Morize e o Diretor do Observatório, do Serviço da Hora 

enquanto o Morro esteve sitiado durante a Revolta da Armada (MORIZE, 1987, p.125)133. 

É possível que o ajudante de mecânico neste período já fosse Francisco Isidoro do Souto 

Junior, no momento da extinção de seu cargo em 1899, quando o quadro funcional do 

Observatório foi reduzido (BRASIL, 1898 apud MORIZE, 1987, p.128-130). A baixa na 

equipe da Oficina coincidiu justamente com o acúmulo dos instrumentos usados em 

comissões extintas do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas que ao 

Observatório foram recolhidos. Enquanto o Ministério da Guerra desfalcava o 

Observatório para o serviço geográfico, a Oficina dos Telegraphos (ON, 1894) passou a 

receber pedidos de conserto dos instrumentos de astronomia. A lei orçamentária para 

1899 excluiria também o único cargo de artista mecânico e foi mantido apenas um 

servente para todo o ON. Apenas em 1904, foram nomeados o engenheiro mecânico 

Jacinto Vieira (MORIZE, 1987, p.131-132) e Alfredo de Castro Almeida, assinalado na 

Figura 46, que havia sido aprendiz do Arsenal de Guerra (ON, 1904).  

Alfredo foi chefe das Oficinas desde a gestão de Morize até 1938, quando se 

aposentou. Em 1909, quando a instituição passou ao Ministério da Agricultura e tornou-se 

Diretoria de Meteorologia e Astronomia (BRASIL, 1909), o crescimento da repartição, 

certamente, se deu pela ampliação da Meteorologia (MORIZE, 1987, p.137-154). De 

acordo com os documentos encontrados, os técnicos do Observatório Nacional foram 

enviados em serviços eventuais às estações meteorológicas, nas décadas que se 

seguiram134, até a década de 1970. 

 

                                                
132 Permanecia o conservador do material Francisco Moreira de Assis na Oficina e merecera especial elogio 
“pelo desvelo que dispensava à construção, em fatura, de um regulador elétrico, inventado pelo 2º astrônomo 
Julião de Oliveira Lacaille” (MORIZE, 1987, p.100). 
133 Movimento político liderado por setores da Marinha Brasileira contra o presidente Floriano Peixoto.  
134 Ofício nº112 de 07 de junho de 1962, por exemplo. 
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Figura 46 - O mecânico-chefe das Oficinas do ON, Alfredo de Castro Almeida, uniformizado, atrás 
do astrônomo Domingos Fernandes da Costa. Detalhe da fotografia de maio de 1925 com Albert 

Einstein, na gestão de Henrique Morize. Acervo ON. 
 

O ofício nº129 de 23 de marco de 1912 lista os funcionários do Observatório, onde 

aparecem os nomes dos três mecânicos do período: o mecânico Alfredo de Castro 

Almeida, já encarregado da Oficina, o ajudante Arthur de Castro Almeida e o aprendiz 

Arlindo de Souza Cabral (ON, 1912). No memorando de 28 de setembro de 1918 

(ON,1918c), a Seção de Meteorologia sugere mais agilidade no conserto e asseio dos 

instrumentos de observação, através da criação de um livro de ocorrências de plantão 

que o chefe da Oficina abrisse assim que chegasse à repartição. Caso a sugestão tenha 

sido acatada pelo gestor, é possível levantar a hipótese de que o protocolo tenha se 

estendido às observações meridianas. 

Em 1919, deu-se algum fato que ainda não ficou claro, e que resultou na 

sequência de Memorandos da Direção nº39, 40 e 41 de 08 de março de 1919, que 

sugerem alguma ocorrência nas Oficinas do Observatório a qual resultou na substituição 

do ajudante mecânico pelo aprendiz, a restrição à contratação de serviço de conserto e o 

constrangimento do ajudante Luiz da Costa Lima de cumprir horário sem função até 

aposentar-se. No Ofício enviado nº32 de 20 de fevereiro de 1919, a direção havia 

solicitado o transporte de abrigos, mastros e suportes de anemômetro da oficina de 
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Joaquim Brandão135 para o Morro do Castelo, mas não havendo instrumentos científicos 

na lista, não pudemos encontrar, até o momento, o motivo das sanções estabelecidas 

duas semanas depois. 

Em 1927, Henrique Morize encerrou seu livro do centenário com elogios a vários 

profissionais, inclusive aos da Oficina: Alfredo de Castro Almeida, como mecânico-chefe, 

e o ajudante mecânico Artur de Castro Almeida. O eletricista Hiron Jacques da 

radiotelegrafia só assistia emergencialmente os instrumentos astronômicos.  

 Em 1940, na gestão de Sodré da Gama, o novo regimento criou novas Divisões, 

inclusive a Divisão de Serviços Meridianos e Anexos, definiu novo organograma e criou o 

cargo de Encarregado da Oficina pelo salário de 2:400$0 (BRASIL, 1940). 

Com Sodré da Gama136, começa a funcionar também a oficina de eletrônica 

(BRANDÃO, 1999). José Francisco de Castro foi admitido como artífice, mas foi 

enquadrado como mecânico de aparelhos e instrumentos de acordo com a Lei 3780/60. 

Este cargo foi convertido a contramestre em mecânica pelo Decreto 76893/75. Francisco 

tendo se licenciado desde 1972, o encarregado Odílio Brandão teve que assumir o 

serviço de mecânica nas pêndulas137. O Ofício nº295 de 3 de julho de 1962 mantém por 

mais um ano o eletricista nível 10, Nicolau da Silva Braz Câmara, à disposição do 

Internato do Colégio Pedro II. O assessor de eletrônica Juvenil Pereira e os técnicos 

Frederico e Walcy assumiram a manutenção dos instrumentos com a aposentadoria da 

última geração de artífices (TAVARES, 1993), mas o técnico de instrumentação do 

LAMET, Carlos do Nascimento, não acredita que Frederico e Walcy tenham feito 

manutenção nos instrumentos meridianos mais antigos. Carlos do Nascimento é o 

servidor do MAST que Odílio Brandão treinou voluntariamente para manutenção dos 

abrigos astronômicos e seus instrumentos fixos. 

Como já foi abordado no capítulo anterior, a luneta Bamberg 10783 apresenta 

duas camadas pictóricas superpostas na sua base e nas colunas. Para ser repintada, 

certamente fora desmontada. É possível supor então que a luneta Bamberg 10783 foi 

                                                
135 A carpintaria-marcenaria de Joaquim Ferreira Brandão ficava à rua Dr. Maciel (Ofício nº2766 de novembro 
de 1914) Pai de Odílio Ferreira Brandão, ensinou o ofício ao filho que seria contratado pelo ON em 1935. A 
loja de seu pai oferecia vendia e montagem de abrigos meteorológicos, fazia obras, construiu o novo 
escritório do Observatório de Vassouras e os abrigos em 1913, abriu ventilações no porão do Pavilhão 8 que 
era totalmente fechado e instalou manilhas de escoamento da água da chuva que enchia o porão do Pavilhão 
7 (BRANDÃO, 1999, p.169). 
136 Durante sua gestão, o Serviço da Hora foi reconhecido pelo Serviço Internacional de Longitudes como 
estação fundamental da Hora no Hemisfério Sul. Manteve a periodicidade de todas as publicações do 
Observatório. Foi responsável pelo Regimento de 1940, que reestruturou o Observatório e possibilitou a 
ampliação do quadro de funcionários, uma antiga reinvidicação dos diretores a quem sucedeu. 
137 BRANDÃO, Odílio Ferreira. Manutenção das Pêndulas. Filmagem: Durval Costa. Edição: MAST. Rio de 
Janeiro: MAST, 07 abril de 1993. VHS/DVD. 
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montada, ao menos, três vezes em sua trajetória de uso: quando adquirida, quando 

transferida para o Morro de S. Januário e quando pintada de preto. O astrônomo Jair 

Barroso Jr descarta a possibilidade de ter sido rabiscada enquanto montada. 

  

2.3.4 - A Oficina do ON 

Era hábito me mandarem fazer serviços perigosos e sem a ajuda de 
ninguém. Quando assumi a Chefia da Oficina, nunca fiz isso com o 
pessoal que trabalhava comigo, e a prova está nas instruções que passei 
ao Carlinhos138 para essas situações (BRANDÃO, 1999, p.15). 

De 1905 a 1939, era Arthur de Castro Almeida o ajudante de mecânico, indicado 

por seu irmão, o mecânico-chefe Alfredo de Castro Almeida, que veio do Arsenal de 

Guerra para o ON em 1904 (Ofício nº86/04) como substituto do ajudante Jacinto Vieira, 

engenheiro mecânico que assumira a vaga de mecânico (MORIZE, 1987, p.128-133). A 

luneta 10783 de Bamberg chegou ao ON em 1907. 

Segundo o Decreto 7672/09, a oficina dispunha de 1 mecânico, 2 ajudantes e 1 

aprendiz. Em 1909, Alfredo de Castro Almeida já respondia pela oficina como mecânico e 

os ajudantes eram Arthur e Luiz da Costa Lima.  De 1909 a 1915, o escriturário do ON 

Arlindo de Souza Cabral havia sido aprendiz de mecânico na Oficina. Não foi encontrada 

a data em que Arlindo tornou-se escriturário, entretanto, em 1919, foi necessário que ele 

assumisse a função de ajudante de mecânico no lugar de Luiz da Costa Lima, que 

passou a apenas cumprir horário, proibido de exercer a função por razões desconhecidas 

(ON, 1919bcd).  

Os procedimentos não eram detalhadamente descritos, mas o que os documentos 

consultados apresentam é o seguinte: 

- Na caixa 5 do fundo ON ainda não classificado no AHC, entre documentos 

referentes ao período de 1915 a 1917, foi guardada uma propaganda sem data do 

produto ANTIOXYDO, patente 7373 da Cordovil & Cia, na rua Sachet, nº4-sobrado, pelo 

revendedor da rua Uruguaiana, nº109-sobrado, porque soube de uma ordem do diretor 

do Observatório do Castelo para que todos os instrumentos no Morro de São Januário 

fossem limpos. Não foi encontrada nota de empenho deste produto, mas o interesse na 

propaganda está posto. Na Figura 47, é possível notar vestígios muito comuns em 

objetos musealizados: restos de massa de polir que iniciam processo desastroso de 

corrosão do cobre por amônia, falhas no verniz dourado oxidado que se supunha um 

latão sujo, perda do revestimento metálico que cobria uma liga de cobre anterior, 
                                                
138 Assim, Brandão se referia ao técnico de instrumentação Carlos do Nascimento, que hoje está perto de se 
aposentar. 
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desaparecimento de delicadas gravações como marcas de fabricante, graduações de 

ângulo e de comprimento.  

Intervenção excessiva, verniz dourado anterior e posterior aos danos 

  

Fenda resvalada no parafuso do micrômetro, na 
alavanca sem punção. Verniz posterior em toda 

a peça 

Câmera do micrômetro: perda do verniz 
dourado e polimentos sucessivos chegando à 

perda do revestimento metálico prateado 

 

 

Abrasão do verniz dourado na mesa do 
micrômetro  

Resíduos de pasta de polimento dentro da 
rosca e nos cantos sob o verniz dourado no 

verso da mesa do micrômetro 

 
 

Régua do micrômetro: perda da graduação por polimentos sucessivos, seus parafusos com 
bastante perda de material 

Figura 47 - Intervenção excessiva, verniz dourado anterior e posterior aos danos. Fotos: RD, 2013 
 

Este estado de conservação é típico de polimentos sucessivos, não efetuados em 

uma só abrasão, mas aos poucos, por isso imperceptível aos olhos do cuidadoso 

funcionário. Portanto, não seria a abrasão dos revestimentos a causa de uma punição, já 
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que o polimento de metais foi um procedimento padrão e continuado. O conservador-

restaurador o constata no exame do próprio objeto139.  

Os memorandos de 1915 a 1917 demonstram que o mecânico-chefe Alfredo de 

Castro Almeida acumulava funções tais como  

· o controle de saída dos instrumentos (Memorandos nº8 de jun1915, nº24 

de 01fev1917, nº72 de 24mar1917, nº109 de 22jul1918 e nº2 de 4mar1920 

e a 2ªvia do recibo da remessa de instrumentos em 18dez1918);  

· a supervisão das obras no terreno da nova sede em São Cristóvão 

(Memorando de 31/08/16); 

· o funcionamento dos instrumentos de precisão:  

• Memorando nº7 de 13jan1917 – Alfredo comunica tudo funcionando, menos o barógrafo 

elétrico e o anemoscópio que está em observação 

• Memorando em 20jan1917 – Alfredo comunica tudo funcionando, menos os dois 

registradores, o barógrafo e o anemoscópio que estão em conserto. 

• Memorando de 3fev1917 – Alfredo comunica tudo funcionando, menos os dois 

registradores que estão em observação 

• Memorandos de 17mar1917 e de 31mar1917 – Alfredo comunica todos os aparelhos e 

instrumentos funcionando regularmente 

• Memorandos de 07abr1917 e de 28 abr 1917 – Alfredo comunica todos os aparelhos e 

instrumentos funcionando regularmente 

• Memorando de 11de agosto de 1917 – Alfredo comunica que “a luneta acotovelada de 

Bamberg está com o parafuso que prende o nível partido” e aguardava conserto.  

• Memorando de 18 de agosto de 1917 – Alfredo comunica que a Bamberg ainda 

aguarda conserto.  

• Memorando de 25 de agosto de 1917 – Alfredo comunica que todos os instrumentos 

estão funcionando bem.   

• O Ofício nº39 de 13/02/1933 comunica a adaptação que a Oficina fará no micrômetro da 

luneta de Heyde. O Ofício nº49 de 21/02/1933 comunica ao Ministro: “a construção do 

                                                
139 Diante destes sinais e resíduos no instrumento, o brilho do metal tornou-se pauta das entrevistas 
informais. Houve relato de que foi a museóloga que introduziu, na década de 1990 no MAST, o repúdio ao 
“frasco de kaol”. Não houve interesse em gravar ou escrever a entrevista. 
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disco de platiniridium a ser adaptado ao micrômetro da luneta de Heyde” correrá pela 

subconsignação nº3 no valor de 669$600 (encomendada à Askania Werke).  

Alfredo Almeida parecia bem rigoroso e criterioso, como mecânico e como chefe, 

mas algumas modificações, consertos e limpezas em instrumentos de precisão foram 

contratados de oficinas comerciais na década de 1930. Em 1937, uma nota fiscal 

descreve serviço de limpeza além dos ajustes. Possivelmente smoothness, não apenas o 

que o conservador entenderia como cleanness. 

 A segunda geração de artífices no período de uso da luneta 10783 de Bamberg 

contou com a admissão do aprendiz de mecânico Edgard do Souto Rego140 em fevereiro 

de 1920, do carpinteiro-marceneiro Bento da Motta e do eletricista Hiron Jacques141, 

nomeados respectivamente em dezembro de 1921 e em setembro de 1922, mas Hiron 

assumiu em 1923 suas funções na radiotelegrafia. Arthur e Alfredo permaneciam como 

ajudante e mecânico-chefe da Oficina, respectivamente, e serviços eventuais do 

eletricista Hiron Jacques da radiotelegrafia podiam ser solicitados para os demais 

aparelhos e instrumentos (MORIZE, 1987, p.177-178).  

Em 1925, o Pavilhão Bamberg ofereceu maior preocupação à Oficina por causa 

do calor que insista em descolar o retículo de um instrumento que os inventários não 

ajudam a esclarecer: na caixa 2 do Fundo ON no AHC, está um Relatório de 1925, sem 

assinatura e sem a primeira página, que comunica ser a luneta acotovelada 3407 de 

Heyde a que “serve quase exclusivamente para o serviço da hora” (ON, 1925) e que, 

durante a reforma de seu pavilhão, a determinação da hora foi mantida pelo circulo 

meridiano portátil de Bamberg, montado provisoriamente no pavilhão pequeno de teto 

metálico, mas o calor do teto descolava seu retículo.  

A eficiência de Alfredo como mecânico-chefe foi destacada por Morize nos últimos 

parágrafos de seu relatório comemorativo do centenário do ON (MORIZE, 1987, p.178). 

Em 1930, assinavam o ponto na Oficina: Bento, Hiron, Edgard, Arthur e Alfredo como 

chefe. Outra grande mudança na Oficina se daria até o fim desta década.  

Segundo o Ofício nº8 de12 de janeiro de 1933, o diretor Sodré da Gama se 

utilizou do artigo 7º do decreto nº18.088 de 27 de janeiro de 1928 para beneficiar o ON 

com a contratação de 3 técnicos para o Serviço Internacional de Longitudes e Meridiano 
                                                
140 Edgard nasceu em 24/01/1905 e ingressou no ON em 9 de fevereiro de 1920, segundo o Ofício nº22 de 
5/02/1946, o Oficio nº6 de 07/01/1933, o Ofício nº78 de 6/03/1931 ao Ministério da Educação e Saúde 
Pública (Caixa PROC 1 do Fundo ON- AHC) e o D.O. de 27/02/1930.  
141 Bento da Motta, carpinteiro-marceneiro reformado no mesmo cargo da Marinha, abriu mão de vantagens 
da aposentadoria (D.E. 464 em 14abr1931) em 16 de dezembro de 1921, data de admissão e designação de 
função no ON. Hiron Jacques, eletricista, foi admitido em 03 de setembro de 1922. Ambos foram 
compulsoriamente aposentados (Processo C/1934) em cumprimento ao Art.170 da Constituição de 1934. 



 

128 

 

(SILM), com salário de 1:233$333 cada um, um eletricista por 800$000, um carpinteiro-

marceneiro por 380$000, um radiotelegrafista por 700$000 e um consultor técnico da 

parte eletro-horária do SHO por 600$000. De acordo com o Ofício nº118 de 5 de maio de 

1933, os contratados foram Carlos Lacombe como consultor; os 3 técnicos para o SILM 

foram Romeu da Silveira Marques (que era dos serviços magnéticos), Zenith Valle de 

Aguiar e Angenor Porto Penna de Carvalho; o eletricista Hiron Jacques; o 

radiotelegrafista Carlos Magno Filho; e o carpinteiro-marceneiro Bento da Motta 

(Processo 47/1934). Neste mesmo ano, o artigo 170 da nova Constituição Federal levou 

Hiron e Bento à aposentadoria compulsória e deixou duas vagas de pessoal mensalista 

(como eram chamados os contratados).  

Em 1935, o mecânico-eletricista Jorge Svozil foi admitido para a vaga de Hiron, e 

o filho do dono da oficina de obras de construção e carpintaria à rua Dr. Maciel, Odílio 

Ferreira Brandão de 21 anos foi indicado à vaga de Bento e montou os primeiros 

equipamentos pesados da carpintaria do ON. Uma máquina nova chamada de meio 

carpinteiro universal que permanecia guardada, por ser de perigoso manejo, foi montada 

por Brandão (BRANDÃO, 1999, p.135). Jorge Svozil foi-se destacando tanto pelo 

preciosismo de seu trabalho como pelo interesse em partilhar seu conhecimento com os 

usuários142. 

A oficina mecânica dispunha de um torno de relojoaria e dois tornos mecânicos, 

uma forja, uma bigorna, uma furadeira manual de bancada e um pequeno laminador, bem 

aproveitado por Odílio Brandão no serviço de manutenção das pêndulas.  

Até a década de 1930, a carpintaria funcionava em um barracão afastado e a 

mecânica funcionava na sala que se tornou auditório e na sala em frente a ela 

(BRANDÃO, 1999, p.135), onde hoje está a Exposição Permanente do acelerador de 

partículas do CBPF, como se pode notar na planta arquitetônica (Figura 48) que 

compunha o Inventário de 1924.  

Em 1944, uma firma terceirizada fez uma excelente (BRANDÃO, 1999, p.135) 

obra de construção da oficina de mecânica e carpintaria, seguindo o esboço de Brandão. 

Assim, a mecânica desocupou as duas salas do prédio e novos equipamentos foram 

sendo adquiridos: um torno limador, uma máquina de furar elétrica de bancada, um 

esmeril motorizado, uma calandra e uma fresadora para a oficina mecânica e, para a 

carpintaria, uma pequena serra de fita, um torno para madeira, uma pequena lixadeira, 

uma grande plaina combinada com desengrossadeira, uma tupia, uma pequena serra 

                                                
142 Depoimento do astrônomo Jair Barroso Junior, em 09 de fevereiro de 2017, sobre as memórias da 
eletroeletrônica nas observações meridianas do ON, tema de seu próximo artigo. 
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circular para pequenos trabalhos e algumas máquinas manuais-elétricas (BRANDÃO, 

1999, p.135-136).  

 

 

Figura 48 - As salas da Oficina de Mecânica à direita na planta arquitetônica do pavimento térreo 
no Inventário de 1924. Fonte: AHC-MAST, Fundo ON. Foto: Luci Meri Guimarães, 2015 

No Fundo ON do AHC foi encontrada apenas uma nota fiscal (ON, 1954a) de 

conserto de instrumentos de precisão durante uma fase ativa da Oficina do ON. Para os 

“ligeiros reparos e conservação”143, o ON contratou a indústria nacional Cinephon em 

dezembro de 1937, pouco antes do mecânico Alfredo de Castro Almeida aposentar. 

Em 1938, o mecânico-chefe Alfredo aposentou, seguido de seu ajudante e irmão, 

aposentado no ano seguinte. O Ofício nº45 de 08/02/1940 comunicou que o Decreto-lei 

nº1.909 de 26/12/1939 efetivou o pessoal extranumerário da União, dos quais144, Jorge 

Svozil como Mestre nível 15 e Odílio Brandão ainda como artífice carpinteiro-marceneiro 

nível 8. A terceira geração de artífices se completou no início da década de 1940: 

ingressaram no ON os mecânicos de aparelhos e instrumentos José Francisco de Castro 

                                                
143 Radio Cinephon Brasileira S.A., rua dos Inválidos, nº123, 2ª via da fatura de 7 de dezembro de 1937 paga 
em 10 de dezembro de 1937, referente aos ligeiros reparos e conservação de Spectroscopio com prisma de 
quartzo e escala de comprimento de onda Adam Hilger - London, Electrometro registrador- Cambridge, 
Potenciometro nº6263 de Hartmann e Braz - Alemanha e Theodolito nº6 de Brusener Fréres – Paris. 
144 O mesmo ofício pede 2 outros extranumerários auxiliares de mecânica por causa das aposentadorias de 
12 de julho de 1938 (Alfredo) e de 12 de setembro de 1939 (Arthur). 
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e Benedito Pinotti145, nas vagas de Alfredo e Arthur, e os eletricistas Eloy Cândido da 

Silva e Astrogildo Santos de Vasconcelos, ampliando-se dessa forma a Oficina, segundo 

o novo regimento de 1940.  

O cargo de chefia ficou vago até que a Portaria nº12 de 11 de outubro de 1940 

designou o único funcionário antigo que restara na Oficina, o mecânico Edgard do Souto 

Rego, como chefe e o carpinteiro Odílio como substituto (BRANDÃO, 1999, p.56-58).  

No Relatório de Atividades da Oficina em 1946, assinado por Edgard Souto Rego, 

(ON, 1947), consta que, com regularidade, eram feitas limpeza, lubrificação e regulagem 

das meridianas e colocação de retículos nos micrômetros. Em 1952, Brandão começou a 

exercer a função de chefia interinamente, quando o encarregado cobria a falta de 

motorista profissional nos serviços de magnetismo e gravimetria (BRANDÃO, 1999, p.25). 

Intensifica-se a partir de então a anotação dos procedimentos executados pelas Oficinas.  

Ainda não foi encontrado o ano da entrega do cargo por Rego ou o ano de sua 

aposentadoria. Entretanto, segundo Brandão (1999, p.75), o encarregado das oficinas 

tinha o hábito de andar armado e bebia demais. Certa vez ameaçou o diretor por não ter 

sido escalado para serviço em Tatuoca. Recebeu advertência por escrito e em seguida 

foi aconselhado por outros funcionários a se aposentar “para não sofrer uma punição 

maior” (BRANDÃO, 1999, p.75). De fato, o porte de arma de fogo na Instituição foi 

autorizado em seguida ao Of.240 de 9nov1954, em que o ON queixa-se com a PM da 

insegurança no Morro de São Januário: no Of.241 de 11nov1954, o ON solicitou à DPPS 

porte de arma para o astrônomo Arthur Eugênio de Almeida e para Edgard do Souto 

Rego, ambos com expediente diurno e noturno.  

Com a aposentadoria do encarregado, cuja data não foi encontrada até o 

momento, um jovem funcionário de origem eslava, apesar de geólogo, foi empossado 

como encarregado das Oficinas e instaurou o uso de um caderno de rotina que se 

prestou mais à crise das relações internas do que a anotações técnicas: segundo 

Brandão, o próprio encarregado recolheu a caderneta e desistiu do cargo (BRANDÃO, 

1999, p.76-79). No Relatório de Gestão publicado por Lélio Gama ao fim de 1957, consta 

que Jan Szaniecki era o responsável pela mecânica, cronometria de precisão e 

manutenção geral do equipamento. Segundo Odílio Brandão, o polaco especialista em 

relógios logo teve que ser auxiliar do engenheiro eletrônico, não obedeceu ao protocolo 

                                                
145 José Francisco de Castro nasceu em 22jun1920 e ingressou no ON em 01 de junho de 1943 (cx98adm) e  
Benedito Pinotti nasceu em 13jun1915 e ingressou no ON em 1fev1941 por contrato extranumerário diarista, 
segundo o Of.248 de 4dez1946. 
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de desmontagem desses aparelhos, o MAST assim recebeu as partes das pêndulas e 

pediu a Brandão, já aposentado do ON, que as remontasse (BRANDÂO, 1999, p.67-68). 

Odílio Brandão foi designado substituto pela Portaria nº14 de 18 de abril de 1958, 

até que o mestre Svozil, tchecoslovaco naturalizado brasileiro, voltou de licença médica e 

assumiu as Oficinas, sendo então Brandão designado como seu substituto a partir de 

novembro do mesmo ano, pela Portaria nº31 de 3 de novembro de 1958 (BRANDÃO, 

1999, p.80). 

Como ficou então composta a equipe da Oficina e quais afinal vinham sendo suas 

atribuições? O fundo ON do AHC aponta para uma determinação superior de que cada 

funcionário da oficina descrevesse por escrito que serviços vinha exercendo. Foram 

muitos papéis sem timbre e rasurados, como que exaustivamente revisadas as 

atribuições até gerarem relatório a ser entregue à direção. Apenas as atribuições do 

encarregado, transcritas em uma versão aparentemente final, receberam data: 4 de abril 

de 1960. Os rascunhos foram muito úteis à extração de informações quanto aos 

procedimentos de quem cuidava da instrumentação: 

· Benedito Pinotti: Conserto, desmontagem, remontagem, limpeza e 

pintura de aparelhos, instrumentos, motores e máquinas; colocações de retículos; e 

substituir o bombeiro na sua ausência. Da caixa 98adm do fundo arquivístico ON, 

documentos confirmam que Pinotti fazia limpeza e conservação dos instrumentos 

astronômicos e de precisão. 

· José Francisco de Castro: Troca de função com Benedito Pinotti; limpeza 

e lubrificação das lunetas e manutenção dos micrômetros elétricos; dar corda nas 

pêndulas dos pavilhões; atender aos astrônomos em caso de enguiço dos aparelhos e 

comunicar ao encarregado caso não consiga consertar; trocar fusíveis e substituir o 

eletricista qd ausente. Jose Francisco descreve à mão seu cargo e funções desde antes 

do ON: foi trabalhador de 5ªclasse na inspetoria de iluminação na Estrada de Ferro 

Central do Brasil (3nov1939) e ingressou no ON como artífice em 01 de junho de 1943, 

onde trabalhava como bombeiro e eletricista e na conservação de aparelhos de precisão. 

Atribuições: “serviços de bombeiro hidráulico e eletricidade, manutenção (conservação) 

de aparelhos de precisão, astronomia e mecânica”. Na versão datilografada das 

atribuições, José Francisco lista tarefas como a pintura dos aparelhos, preparação da 

tinta para registro dos sinais horários e serviços, levantamento e requisição de materiais 

para a oficina, ainda executando parte do serviço de mecânica na eventual falta do 

encarregado da Oficina.  
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· Jorge Francisco Svozil: Supervisão do pessoal e dos serviços relativos 

aos instrumentos astronômicos; orçamentos, consertos e execução de peças de 

instrumentos, execução de serviços de mecânica de precisão; manutenção, limpeza, 

reparos e instalação de instrumentos de geofísica, de pêndulas e cronômetros, bem 

como a comparação diária de seu funcionamento, manutenção. Ocupa a função 

gratificada de Encarregado da Oficina (FG). Trabalhou na limpeza e conserto 

eletromecânico dos relógios astronômicos e dos sismógrafos, no controle dos 

cronômetros e na montagem do magnetômetro e aparelhos astronômicos desde 2 de 

janeiro de1935. Jorge Francisco Svozil era o encarregado desde a saída de Edgard do 

Souto Rego e o papel em que entregou a lista de suas atribuições está exposto na Figura 

48, ao lado do esboço de atribuições de Odílio Ferreira Brandão. No fundo ON está 

preservado também o esboço de Svozil, mas apenas este papel foi datado. 

· Odílio Brandão: Trabalhos de hidráulica, eletricidade, pintura de 

aparelhos, substituto do Encarregado na supervisão, serviços de mecânica, comparação 

diária dos cronômetros e pêndulas, preparo de tinta para cronógrafos.  

 

A Figura 49 a seguir lista com procedimentos de manutenção relacionados pelos 

técnicos de instrumentação. 

 
Figura 49 - Listas com procedimentos de manutenção relacionados pelos técnicos de 

instrumentação. Foto: Luci Meri Guimarães, 2015. Fonte: AHC-MAST, Fundo ON 

No esboço de Odílio Brandão acima, é possível notar que ele é substituto eventual 

do mecânico nas mesmas funções que José Francisco de Castro, que as funções 

primárias do seu cargo de carpinteiro-marceneiro foram riscadas e que descreveu 

funções rotineiras de eletricidade, hidráulica e pintura dos aparelhos, além daqueles 
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“trabalhos inerentes à função”. Assumir funções de mecânico podia representar certo 

status na Oficina, se considerarmos que apenas mecânicos ocuparam a função de chefes 

desde o século XIX na instituição. A partir de 1961, Odílio seria o único artífice carpinteiro 

a ser gratificado, após o falecimento de Svozil, seguindo o critério de antiguidade 

(BRANDÃO, 1999, p.80-82). 

Fica claro que a pintura dos aparelhos era serviço de rotina da Oficina. As fotos 

das partes da luneta 10783 de Bamberg abaixo referem-se à corrosão localizada (Figura 

50) com sinais de molhamento posterior à última repintura que as bases receberam. 

Corrosões possivelmente ativas 

  
Face inferior da base A: bolhas de ferrugem e precipitação de sais, típica de molhamento de 

goteira algo contínua e de secagem lenta e natural 

  
 

Ferrugem na sapata traseira esquerda da 
base A, face inferior 

Salinização por goteira na sapata traseira 
esquerda da base A, onde houve poça com os 

minerais arrastados.  

  
Nível traseiro da base A Sapata traseira direita da base A 
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Corrosão avançada dos parafusos junto à 
alavanca dianteira do micrômetro indicam a 

corrosão como causa da reposição em 
acrílico 

Escala da base A 

 

 

Coluna da base B: corrosão ativa com perda 
de camadas 

Parafuso fixo da manivela na base B 

 
 

Parafusos do nível da base B 

Figura 50 - Corrosões possivelmente ativas. Fotos: RD, 2013 

Na entrevista concedida pelo astrônomo Oliveiros Tavares e por Odílio Brandão 

às museólogas do MAST em 1993, ocasião da catalogação da luneta 10783 de Bamberg, 

Brandão falou das goteiras no Pavilhão Bamberg (TAVARES, 1999). O próprio 

instrumento é documento dessas goteiras. 

Quanto à repintura em preto de um instrumento cujo identidade visual do conjunto 

das partes era verde, deve-se ao fato de que o verde havia ficado no passado. O exame 

dos objetos do acervo MAST permite inferir que a repintura se dava nas partes de liga de 

ferro não apenas como renovação do protetivo, mas como renovação da cor segundo o 
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período industrial que se vivia. A desmontagem da luneta Bamberg 10783 revelou o tom 

de verde do início do século XX sob a tinta preta. Apesar de inconclusivo, o único 

documento encontrado referente à revestimento preto foi na caixa 98 do Fundo ON do 

AHC-MAST: uma nota fiscal de compra de 6L de verniz preto 094 em latas de ¼ de galão 

ou galão na Casa do Pintor, à rua Buenos Aires, 240, em 10 de dezembro de1954, 

empenho nº16.177, recebido por José Marinho. Não foi possível confirmar a informação. 

Outros instrumentos do acervo foram “rejuvenecidos” ou revitalizados, não com a 

busca de um tom próximo ao original mas, pelo revestimento que variava do preto ao 

cinza claro, típico de aparelhos novecentistas. Importante lembrar que a fase de uso da 

luneta Bamberg 10783 atravessou sete décadas. Outro exemplo curioso é que a luneta 

zenithal de Heyde de 1912 exibe o tom cinza semelhante ao da luneta Askania, cerca de 

45 anos “mais jovem”. 

Ainda em 1961, a oficina ganhou mais dois funcionários: um eletricista e um 

marceneiro (BRANDÃO,1999, p.33), enquanto Brandão na chefia aparelhava aos poucos 

as oficinas de carpintaria e mecânica: adquiriu uma grande guilhotina, uma viradeira, uma 

serra vai-vem para corte de tarugos metálicos, uma prensa hidráulica, uma politriz, um 

motor esmeril menor, uma serra circular. 

Em 1962, a Bamberg foi retirada do pavilhão (BRANDÃO, 1999, p.35). Em 1968, a 

Zenithal quase voltou a funcionar, mas não voltou. Já estava parada há muitos anos 

(BRANDÃO, 1999, p.45). Enquanto estava em depósito na década de 1960, a luneta 

10783 de Bamberg perdeu sua lente objetiva, fato que agrediu politicamente os 

funcionários da Oficina e mereceu três comentários na publicação de Odílio Brandão 

(1999). O que parece ter realmente incomodado muito o setor de manutenção dos 

instrumentos nunca foi tratado como informação histórica e nenhum memorando a esse 

respeito foi encontrado.  

Com um exíguo quadro funcional, o MAST nunca dispôs de pessoal suficiente 

para alimentar as fichas de catalogação dos objetos do acervo com todas as informações 

do caderno de Odílio e com as informações do AHI. O próprio Fundo ON no Arquivo 

ainda não recebeu o tratamento arquivístico que vem fazendo bastante falta aos 

pesquisadores. Entretanto, a leitura do objeto histórico como documento revelou que a 

lente objetiva não tem gravado o número do instrumento, como tem o exemplar de 

Bamberg na Universidade de Chicago. Na luneta Bamberg nº10783, falta a objetiva 

original com este número no barrilete e a proteção da lente foi adaptada através de 3 

cortes transversais, muito bem executados em L, que permite sutil expansão da tampa. 
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Um fato é que importante componente de uso do objeto não foi encontrado nele e 

sim, uma peça de outra procedência que pode ou não lhe provocar corrosão galvânica 

pelo contato com uma liga metálica mais resistente à corrosão. Entretanto, trata-se de 

uma etapa extremamente relevante na história institucional e na conjuntura nacional que 

a luneta Bamberg 10783 revela, documenta e vai sempre lembrar ao público. De fato, a 

riqueza simbólica da troca da lente é maior do que a tentativa de buscar uma 

originalidade vazia de biografias. Mesmo que a lente objetiva 10783 de Bamberg fosse 

encontrada em outro instrumento, o link do hipertexto do Pavilhão Bamberg com a 

instituição de possível destino da peça enriqueceria o acervo MAST por uma Cross 

Collection que também divulga outros acervos ao cruzá-los. 

Como não é simples lidar com memórias, diversos depoimentos acaloram-se pela 

carga simbólica que os usuários foram agregando à luneta Bamberg 10783: 

Este pequeno telescópio foi construído em 1967 para ser levado para 
Minas Gerais a fim de serem feitas observações em busca de melhor 
lugar para ser construído o observatório de Montanha, já programado na 
reforma administrativa de 1940. Sua maior parte foi construída daquela 
sucata que eu guardava, sendo sua coluna um tubo que foi aspirador de 
esgoto sanitário. Seus pés tinham sido colunas pertencentes à cúpula 
original do foto-heliógrafo, que foi demolido para dar lugar ao anexo da 
sala da hora. Sua objetiva pertenceu à meridiana Bamberg, que se 
achava onde hoje está a Askania. Considero muito errado se retirar uma 
objetiva de um instrumento de tal importância para ser colocada numa 
porcaria com o fim de ser dado de presente não sei para quem. Sei que 
ele foi e não voltou e a Bamberg com isso ficou inutilizada (BRANDÃO, 
1999, p.108). 

Não ficou inutilizada porque, depois de alguma poeira que se acumulou dentro do 

eixo ótico, alguém cuidadoso arranjou outra objetiva e, com a delicadeza de alguns cortes 

em L no metal, apresentados nas fotos do Capítulo 1, que lhe conferiram ajuste ao 

tamanho diferenciado da extremidade no instrumento. Em 1968, a oficina foi informada 

de que encaixotava o Sputnik junto com outros materiais para serem levados a Santa Fé 

(BRANDÃO, 1999, p.46). 

Em 1974, a autonomia administrativa conquistada pelo ON na migração ao CNPq, 

apesar de a oficina “se ver livre do inconveniente encarregado” (BRANDÃO, 1999, 

p.121), segundo Brandão, resultou em contratação de funcionários não habilitados para a 

própria oficina e aumento do número de departamentos: 

Encheram o ON de elementos de alto-escalão, de tal forma que não 
havia dependências que chegassem. Alguns nada faziam e logo queriam 
ser chefes e até diretores. Para arrumar acomodação para tanta gente, 
acabaram com o arquivo da Biblioteca, que funcionava na sala do andar 
térreo do prédio, onde hoje [1999] funciona o chamado laboratório de 
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astronomia do MAST. Neste arquivo, existiam diversos livros, muitos 
anuários e tábuas de marés de anos passados, além de outras 
publicações que levaram sumiço. Os chefes passaram a ter títulos 
pomposos, como de coordenadores etc. [...] Até o modesto título de 
encarregado da oficina passou para chefe da seção de preparo 
instrumental, o que limitaria as atividades da oficina somente na 
manutenção de instrumentos, desobrigando-a dos serviços de 
manutenção das cúpulas, bem como de outros serviços, como 
serralheria, instalações elétricas, instalações hidráulicas, reparos de 
pedreiro e pinturas generalizadas. Com isso, foi levantada a suspeita de 
que tudo estava sendo feito para, num futuro muito breve, ser colocado 
na chefia da oficina um protegido qualquer que mal entenderia de 
mecânica”(BRANDÃO, 1999, p.120-121). 

As portarias de novembro de 1974 listam os servidores do Ministério dos 

Transportes que foram transferidos para o quadro funcional do MEC, assinando ponto 

nas Oficinas, mesmo que oficialmente lotados em outros postos do ON: o eletricista 

Alfredo Campos, o mecânico José Izidro da Silva, o auxiliar de artífice Walcy Manoel 

Pinheiro e o auxiliar de portaria Frederico Steinhagen Neto (cf. Portaria nº116 de 

11/12/1974). Portanto em 1974, quando a luneta 10783 de Bamberg ainda operou, o 

quadro de pessoal nas Oficinas do ON era: Walcy Manoel Pinheiro, Eloy Cândido da 

Silva, Benedito Pinotti, José Francisco de Castro, Astrogildo Santos de Vasconcelos, 

Odílio Brandão, José Izidro da Silva e Frederico Steinhagen Neto. Na entrevista 

concedida por Oliveiros Tavares e Odílio Brandão em 1993, Brandão lista os dois 

funcionários que assumiram a manutenção dos objetos de C&T, depois da aposentadoria 

em bloco dos antigos servidores: Frederico e Walcy. Entretanto, nesta ocasião, podem ter 

sido os responsáveis apenas pelo empilhamento dos objetos declarados inservíveis.  

Pelo Decreto nº 76.558/75, a função gratificada de encarregado de Oficina, que 

antes era a de mecânico-chefe, transformou-se na função de Chefe da Seção de Preparo 

Instrumental, que passaria a ser exclusivamente exercida por um engenheiro de 

operações. Por isso, o ON emitiu portaria designando o então Mestre Odílio a 

permanecer na nova função enquanto não houvesse no ON este cargo ou uma categoria 

correlata. A Figura 51 a seguir, apresenta uma foto do Mestre Odílio Brandão, na capa de 

seu livro, publicado pelo MAST. 
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Figura 51 - Capa da publicação do mestre Odílio Brandão exibe seu armário de madeira com 
ferramentas e peças catalogadas. Foto: RD, 2013 

No Diário Oficial de 13 de julho de 1976, foram publicadas as aposentadorias de 

Alfredo Campos e de José Francisco de Castro. E no Diário Oficial de 2ago1976, as 

aposentadorias de Izidro e de Odílio - este como mestre em carpintaria e marcenaria com 

vantagens da função de chefe da seção de preparo instrumental. É possível afirmar que a 

aposentadoria dos funcionários experientes em manutenção das antigas tecnologias 

levaria à aposentadoria dos instrumentos de passagem porque as novas tecnologias já 

estavam em pleno funcionamento, concomitante com os antigos nos estudos das 

irregularidades na rotação da Terra.  

Odílio não se aposentou em 1976 senão oficialmente pois aceitou um contrato 

proposto pelo CNPq até 26 de agosto de 1980. Trabalhou 3 anos esperando o contrato 

ser efetivado e só 1 ano efetivamente contratado. Apenas 8 anos depois da petição à 

justiça do trabalho, recebeu pelos 3 anos sem remuneração (BRANDÃO, 1999, p.51). 

Brandão relatou que, quando deixou a Oficina, indicou quem julgava ser o melhor 

funcionário para substituí-lo, mas o funcionário logo foi substituído pelo engenheiro que, 

segundo Odílio Brandão, já era o candidato à função 

desde quando tinha feito teste para torneiro e se revelou um fracasso. A 
primeira coisa que fez, ou fizeram para ele, foi transformar o girau da 
oficina mecânica em um grande escritório, hermeticamente fechado por 
vidraças, onde foi instalado ar-condicionado. Eu convivi 40 anos naquela 
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oficina com velhos ventiladores italianos Marelli, que outros haviam 
desprezado em troca de mais modernos. Aliás, isso era uma constante. 
Para mim, só sobrava o que os outros não queriam mais. A oficina foi 
também desprovida de um certo número de máquinas e utensílios, como 
forja, bigorna, laminador, calandra, politriz de cabo, torno francês. O mais 
incrível foi deixarem, segundo disseram, levar o torno alemão para 
Brasópolis. Tratava-se de uma máquina que, talvez, não fabriquem mais, 
pois possuía uma quantidade de acessórios, proporcionando imensos 
recursos de torneamento, inclusive fresamento. Requisitaram no seu 
lugar um bem inferior. Mas de alguém recém-saído de uma faculdade 
direto para dirigir uma oficina só se podia esperar tal coisa [...]  
(BRANDÃO, 1999, p.138). 

Juntamente com a geração dos transits, terminava também a geração dos 

artesãos nas Oficinas do ON.  

De acordo com o levantamento feito em documentos textuais e audiovisuais do 

NUDCAM e da CDA, nos relatórios ministeriais, na publicação de Odílio Brandão (1999) e 

na publicação de Henrique Morize (1987), foi possível listar os profissionais que foram 

citados na manutenção e ajustes dos instrumentos, entre os quais, futuramente, pode-se 

chegar ao autor da anotação dos dígitos referentes à montagem e calibração da luneta 

Bamberg 10783 no verniz da coluna do instrumento: 

· Henrique Morize era o vice-diretor do Observatório até 1908, mas já envolvido 

com serviços geográficos e com a administração do Observatório, não aplicaria na 

luneta 10783 seus conhecimentos em instrumentação, para retificá-la na 

montagem; 

· O engenheiro mecânico Jacinto Vieira começou como substituto do artista-

mecânico Chartier e preferiu ocupar a vaga do quadro permanente de ajudante de 

mecânico a partir de 1904; 

· Alfredo de Castro Almeida entrou como substituto de mecanico em 1904, tornou-

se artista mecânico e depois, mecânico-chefe até 1938, tendo sido o responsável 

pela guarda, em depósito, do nível do Talcott e seu respectivo contrapeso, 

possivelmente em agosto de 1917, razão porque o verniz tonalizado de verde 

permaneceu nas peças, apesar de muitos arranhões; 

· Arthur de Castro Almeida aposentou no ano seguinte ao irmão, 1939. 

· Luiz da Costa Lima foi ajudante de mecânico até 1919, quando foi posto em 

disponibilidade, proibido de atuar na instrumentação por razões desconhecidas; 

· Arlindo de Souza Cabral começou como aprendiz de mecânico, depois ocupou a 

vaga de Lima como ajudante a partir de 1919; 

· O astrônomo Domingos Fernandes da Costa (1882-1956), o mais antigo operador 

da luneta Bamberg 10783, possivelmente a quem foi confiada sua montagem e 
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retificação, por ser quem montou e instalou os principais instrumentos do 

Observatório (BARROSO Jr, 1961, p.8). O último instrumento que Costa montou 

foi a luneta meridiana acotovelada Askania Ap70 nº530004; 

· A última geração de técnicos da trajetória de uso da luneta Bamberg 10783, 

formada por Jorge Francisco Svozil, Benedito Pinotti, José Francisco de Castro, 

Odílio Ferreira Brandão, a geração que relatou, em 1960, que a pintura dos 

instrumentos fazia parte de sua rotina. Portanto o período compreendido entre 

1940 e 1960 pode ser apontado como o período provável de repintura em preto 

das bases a e b de Bamberg. Uma nota fiscal de compra de 6L de verniz preto 

094 em latas de ¼ de galão ou galão na Casa do Pintor, à rua Buenos Aires, 240, 

em 10 de dezembro de 1954 foi consultada e, apesar de insuficiente para 

inferências, coincide com o mesmo ano em que o ON oferece sua equipe a 

cooperação internacional, descreve o trabalho da luneta Bamberg 10783 e 

anuncia a encomenda da acotovelada Askania para que as duas lunetas 

operassem simultaneamente. Esse ano foi também o ano de muita compra de 

peroba, cedro, naftalina e potassa no ON146. 

Ainda de acordo com os documentos consultados, resumimos os pontos principais 

na biografia da luneta Bamberg 10783 como apresentado seguir: 

1904 - Exposição Universal de Saint Louis um exemplar menor do mesmo modelo;  

1904 a 1907 - Possível período entre a encomenda e a aquisição da luneta Bamberg 

10783; 

1907 - Pronta para ser montada no Morro do Castelo (ON, 1908); 

1909 (setembro a outubro) - Relatório de determinação de latitude por Talcott, luneta 

Bamberg 10783 instalada a sudoeste no edifício do Morro do Castelo; 

1910 (fevereiro) - Relatório Técnico descreve que uma construção pouco dispendiosa no 

pilar SW do Morro do Castelo se prestava à operação da Bamberg; 

1912 - Relatório de determinação de latitude por Talcott no mesmo pilar do Morro do 

Castelo com o mesmo instrumento de 1909; 

1917 - Parafuso do nível da Bamberg partido; 

1922 - Luneta Bamberg 10783 determinou a diferença de longitude entre o pilar W do 

Morro de S.Januário e o pilar SW do Castelo em par com o transit portátil nº11845 de 

Bamberg;  
                                                
146 Notas fiscais de 1954 na caixa 98 ADM do Fundo ON do AHC-MAST. 
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7 de setembro de 1922 - Luneta Bamberg 10783 na inauguração oficial do Pavilhão 

médio de Zeiss durante as comemorações do Centenário da Independência; 

1931 - A luneta zenital de Heyde para de operar por crise financeira; 

1934 - Alix Lemos constata precisão do micrômetro Bamberg sobre a luneta acotovelada 

de Heyde e recomenda que a menor de Bamberg a substitua na cooperação 

internacional;  

1934 / 1962 - Observações meridianas no SHO com dados enviados para o BIH; 

1962 - Luneta Bamberg 10783 foi recolhida ao depósito de instrumentos; 

1967 - Lente objetiva 10783 foi transferida, por iniciativa do Coronel Sílvio Silva, no tubo 

de um telescópio artesanal; 

1967 / 1970 - período provável de canibalização de outro instrumento para recompor o 

eixo ótico da luneta 10783, possivelmente uma das duas lunetas astronômicas com 

abertura de 85mm, cujo fabricante não era descrito no inventário; 

1970 - A fiação do micrômetro da Bamberg apresentou mau contato; 

1974 - Relatório mais recente de observação do céu com a luneta Bamberg 10783; 

1986 - Tombamento pelo IPHAN com o registro SPHAN 84.08.007, que correspondia ao 

registro provisório 84.08.007 no MAST (processo no1009-T-79/IPHAN, Livro Histórico v.1, 

folhas 94-97, inscrição 509 de 14/08/1986); 

1987 - Luneta Bamberg 10783 foi tombada pelo INEPAC com todo o acervo sob a guarda 

do MAST;  

1993 - Entrevista concedida por Tavares e Brandão à museóloga Cláudia Penha dos 

Santos e à arquiteta Jusselma Duarte sobre o funcionamento e história da luneta 

Bamberg 10783; 

1993/94 - Catalogação das partes da luneta Bamberg 10783 com o registro 

MAST1993/0132 pelas museólogas do Serviço de Processamento Técnico e 

Conservação do Acervo do MAST; 

2010 - Início das pesquisas sobre o abrigo da luneta e seu sistema de instrumentação;  

2015 - Concluído o escaneamento 3D da luneta Bamberg 10783 e uma animação do 

modelo virtual pelo Professor Ricardo Marroquim da COPPE-UFRJ; 

Apesar de os resultados alcançados terem sido suficientes às decisões do que 

não fazer na luneta 10783 de Bamberg, sabemos que muitos relatórios de observação 
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não puderam ser recolhidos para o FHLB na DSHO-ON147. Comunicamos que há um 

pequeno grupo de relatórios de observação nos documentos administrativos do ON no 

AHC dissociados do conjunto de planilhas do FHLB, riquíssimo acervo em fase de 

descrição.  

Sugere-se que os Arquivos Pessoais de Domingos Fernandes da Costa, Alfredo 

de Castro Almeida, Jorge Svozil e Odílio Ferreira Brandão sejam coletados pelo AHC-

MAST. Recomendamos ainda que sejam consultadas as caixas de processo 33, 37, 39, 

41, 42, 53, 61, 62, 69, 77, 79, 83 e 89, e as caixas de processo MEC nº156 e 163. E, por 

fim, que a operação e um trabalho de fichamento dos livros de Morize e Brandão sejam 

feitos pela Coordenação de Museologia do MAST, já que pudemos perceber que são 

itens de acervo desprestigiados pela subutilização das informações lá contidas.  

Esta pesquisa não deu conta de contribuir com outros conjuntos da Coleção ON 

no MAST. No momento, há uma equipe da CDA trabalhando na classificação deste 

Fundo Arquivístico. O Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos em 

Papel do MAST (LAPEL) - através de medidas de conservação preventiva, de redução do 

pH nas caixas dos documentos e nas condições de manejo e consulta - garantiu 

significativa melhora não apenas aos papéis, mas em conforto e salubridade para os 

pesquisadores. Entretanto, a equipe reduzida de profissionais não pode enfrentar a 

degradação das tintas metaloácidas nos documentos históricos da Astronomia na 

velocidade em que ocorrem. 

Construída uma trajetória de uso e musealização deste instrumento, foi possível o 

diagnóstico preliminar, a fim de recomendar o mínimo de análises físicas ou químicas 

para descartar ou confirmar algumas suspeitas que impactam na intervenção física nos 

materiais. 

 

 
 
 
 

                                                
147 Alguns profissionais do ON recolheram relatórios de observação meridiana no lixo há cerca de menos de 
duas décadas atrás, quando esse tipo de documento foi considerado irrelevante para os novos astrônomos. 
Relatos informais concedidos à esta pesquisa dão conta de que foram descartados publicamente e 
possivelmente por essa razão uma parte tenha sido entregue na DSHO e outra pequena parte no MAST. Jair 
Barroso Junior chegou a separar no lixo (mas, ao voltar, não estavam mais lá) dados de observação 
meridiana fornecidos em 1926 pela luneta 10783 de Bamberg, operada por um usuário chamado Adalberto 
Farias, portanto, muito sobre a luneta sequer será encontrado.  
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3. DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO CURATIVA PARA A 
LUNETA DE BAMBERG 

[...] a Ciência da Conservação tem sido uma das mais exigidas, 
ampliando a visão de que a pesquisa não só é aliada da técnica, mas a 
constitui. Neste processo, a formação e a reflexão devem ser a chave 
para a profissionalização não só dos restauradores, mas dos 
conservadores e cientistas da conservação (HANNESCH, 2013, p.94-
95). 

Alois Riegl (1858-1905) foi pioneiro em reconhecer o caráter subjetivo, portanto 

relativo, da atribuição de valor artístico, histórico e de antiguidade por parte das pessoas 

de seu tempo e lugar, como manifestação de um culto148 moderno ao antigo (RIEGL, 

1997 apud SOARES, 2006, p.59) e em considerá-los na tomada de decisões em 

Conservação e Restauro. A valoração da pátina do tempo e o valor artístico foram 

destaque em alguns teóricos deste período, mas a preservação dependeria de questões 

mais relativas, problematizadas por outros teóricos que se destacariam somente no final 

do século XX. Convém lembrar a vanguarda brasileira que anteciparia discussões em 

valoração que a Europa somente faria na ressaca da II Grande Guerra: o anteprojeto de 

criação do SPHAN, elaborado por Mário de Andrade (1893-1945)em 1935149, que já 

despertava para outros valores.  

As ideias de Mario de Andrade não preponderaram. Na legislação brasileira, 

apenas a Constituição Federal de 1988 substituiria o atributo de excepcionalidade pela 

representatividade, reconheceria o patrimônio imaterial e substituiria o termo patrimônio 

histórico e artístico por Patrimônio Cultural. Os objetos históricos da Ciência e Tecnologia 

estão vagamente citados, mas já foi um avanço. 

Muitos são os teóricos que refletiram sobre a valoração do Patrimônio, dos quais 

podemos destacar Randall Mason150, as reflexões de Barbara Appelbaum e de Ulpiano 

Bezerra de Meneses, no final do século XX, e os teóricos do século XXI na Conservação, 

nas Ciências Aplicadas e nas Ciências Sociais que, transversalmente, valoram a 

singularidade construída na biografia de cada exemplar de uma série de objetos que 

foram idênticos na origem. Esta é uma variável que vem operando transformações na 

                                                
148 RIEGL, Alois. El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen. Madrid: Visor Distribuciones, 
1997. 
149 O Movimento Modernista Brasileiro defendia a canibalização das influências estrangeiras, ao invés da 
simples imitação colonialista, a ruptura com as tradições estéticas, a busca das raízes brasileiras. A proposta 
pioneira do anteprojeto de Mario de Andrade foi retomada pelo IPHAN nos avanços da discussão sobre 
Preservação do Patrimônio Imaterial que resultaram na Carta de Fortaleza de 1997 e no Decreto n3551/00.    
150 Metodologia do processo de planejamento em Preservação, difundida pelo Getty Conservation Institute, 
que resume os valores sócio-históricos (histórico, simbólico/cultural, político, social, espiritual/religioso, 
estético) e os valores econômicos  (uso e não uso que justificam a alocação de recursos para preservação). 
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teoria e na prática da conservação-restauração de bens móveis e fundamenta este 

estudo de caso. Destacamos aspectos da ética contemporânea da conservação segundo 

as reflexões de Salvador Muñoz-Viñas, por ter assumido sua dificuldade em aplicar a 

ética clássica à prática em restauro, na entrevista concedida a Christabel Blackman, 

como ressaltado no trecho a seguir: 

Eu estava trabalhando simultaneamente na conservação e no ensino, 
muitas vezes enfrentando questões éticas que surgiam ao aproximá-las 
da ética segundo preceitos clássicos da Conservação como 
reversibilidade, objetividade, respeito à verdade, mínima intervenção e 
similares. No entanto, eu descobri que esses princípios clássicos 
raramente poderiam ser plenamente aplicados. De fato, para que eles 
funcionassem, você, em determinada situação, não precisava respeitá-
los. Cedo ou tarde, era necessário descartá-los para permitir a 
conservação razoável e aceitável. Por alguns anos, tentei lidar com essa 
incongruência entre teoria e prática, entre o que deveria ser e o que 
poderia ser. No entanto, eu não consegui me libertar desse incômodo  
teórico. Finalmente, eu tentei colocar as coisas juntas e criar um corpo 
coerente de pensamento, o que me levou a escrever esses livros 
(MUÑOZ-VIÑAS, 2008, p.21)151. 

 O autor referia-se aos livros ‘Teoría contemporánea de la Restauración’, 

publicado em 2003, e 'Contemporary Theory of Conservation', publicado em 2004. Nesse 

momento, Muñoz-Viñas cita as reflexões de Sarah Staniforth e Erica Avrami sobre os 

aspectos econômicos de uma conservação sustentável (MUÑOZ-VIÑAS, 2008, p.21), 

acrescentando que, do ponto de vista técnico, a conservação deve ser sustentável na 

medida em que “deve manter o máximo possível de significados desse objeto único: não 

deve esgotar a capacidade de um objeto transmitir diferentes mensagens” (MUÑOZ-

VIÑAS, 2008, p.22)152. 

À luneta 10783 de Bamberg, agregaram-se valores por documentar as memórias 

institucionais, por conter informações que só tem significado para um pequeno grupo 

social, inserido em questões pertinentes ao seu tempo e lugar, informações que podemos 

valorar de acordo com os depoimentos que esta pesquisa recolheu, com os documentos 

analisados e o interesse dos ex-funcionários do ON que participaram das ponderações a 

respeito dos danos que ela apresenta. Apesar destas reflexões contemporâneas da 
                                                
151 Do original: “I had been working in both practical conservation and teaching for some time, often trying to 
tackle ethical problems that arose when approaching conservation ethics in the classical way; that is by 
applying classical principles, such as, reversibility, objectivity, respect for truth, minimal intervention and the 
like. However I found that these classical principles could seldom be fully applied. In order for them to work, 
you had to not abide by them at some given moment. Sooner or later it was necessary to discard them to 
enable conservation to be reasonable and acceptable. For some years I tried to cope with this incongruity 
between theory and practice, between what should be and what could be. However I couldn’t get free from 
this theoretical itch. Finally I tried to put things together and to create some coherent body of thinking, which 
led me to write those books” (Tradução da aluna).  
152 Do original: “It should maintain as many meanings of that single object as available as possible: it should 
not exhaust the ability of an object to transmit different messages” (Tradução da aluna). 



 

146 

 

Conservação não serem representadas por uma só cabeça, Muñoz-Viñas parece 

responder a uma cobrança e dispara: “Eu acho que esta teoria contemporânea resolve 

mais problemas do que as teorias clássicas da conservação. No entanto, há problemas 

que não podem ser resolvidos tão facilmente, como o problema da valoração” (MUÑOZ-

VIÑAS, 2008, p.24)153.  

Os valores cognitivos da luneta 10783 de Bamberg residem em ser tratada pelo 

MAST como documento que contribui às respostas sobre sua construção, seu uso, 

apropriações, os agentes e categorias sociais envolvidos em sua biografia (MENESES, 

2012, p.35). Samuel Alberti apresenta questões a partir de reflexões realizadas por Igor 

Kopytoff (1986) que mudariam para sempre a leitura do objeto histórico: 

A cultura material é assim uma "vida" ou "carreira" metafórica. A partir de 
Igor Kopytoff, podemos levantar, sobre os objetos, questões 
semelhantes às que levantamos quando escrevemos biografias de 
pessoas. Quais são os momentos-chave na carreira desta coisa? Como 
seu status mudou ao longo de sua vida - quais foram suas "idades" 
significativas? O que a torna diferente de outros objetos semelhantes? 
Como o clima político e social impactou em sua trajetória?154 (ALBERTI, 
2005, p.560) 

Alberti insiste que a trajetória de um objeto não é a trajetória do ator a ele 

relacionado. A biografia do objeto se relaciona com outros itens do conjunto, com seus 

usuários, quem o recolheu e se encerra no feedback do fruidor, quando se incorpora a 

uma coleção, especialmente nos museus (ALBERT, 2005, p.560, 568-569). 

Tomando os valores discutidos por Bárbara Appelbaum, podemos citar o valor 

histórico, o valor de pesquisa, o valor de idade ou até de raridade (APPELBAUM, 2009, p. 

88), caso se encontre poucos objetos no acervo com singulares interferências, como as 

encontradas na luneta 10783 de Bamberg. Ulpiano Bezerra de Meneses reconhece que 

os valores cognitivos e os valores afetivos se interceptam nas “vinculações subjetivas que 

se estabelecem com certos bens” (2012, p.36) em que história e memória associem 

valores históricos aos valores afetivos. Entretanto, os valores afetivos da luneta 10783 de 

Bamberg, tratados por Muñoz-Viñas como valores simbólicos, podem ter-se construído 

em insatisfações políticas e operacionais das quais a luneta tornou-se emblema. A 

abordagem de Salvador Muñoz-Viñas sobre a valoração prévia às decisões de restauro 
                                                
153 Do original: “I do think that this contemporary theory solves more problems than classical conservation 
theories. However, there are problems that cannot be solved so easily, such as the problem of measuring 
value (Tradução da aluna). 
154 Do original: “Material culture is thus afforded a metaphorical “life” or “career.” As Igor Kopytoff has 
suggested, we can ask of objects questions similar to those we raise when writing biographies of people. 
What are the key moments in the career of this thing? How has its status changed over the course of its life—
what have been its significant “ages”? What makes it different from other, similar, objects? How has the 
political and social climate impacted on its trajectory?” (Tradução da aluna). 
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foi discutida pela conservadora-restauradora Ozana Hannesch da seguinte maneira: 

Dentre as propostas, o autor trata de um esquema de eixos 
tridimensionais, proposto por Michalski (1994 apud MUÑOZ-VIÑAS, 
2010, p. 62): um eixo representando o valor científico; outro 
representando o valor narrativo impessoal (ou social) e o terceiro 
representando o valor narrativo pessoal. Neste esquema, Muñoz-Viñas 
(2010, p. 63) faz uma alteração terminológica dos valores, substituindo o 
valor narrativo pelo valor simbólico, coletivo/social e privado, 
respectivamente (cuja relação se estabelece por seu efeito de 
comunicação, cf. MUÑOZ-VIÑAS, 2010, p. 43), e o valor científico, ele 
altera para etno-historiográfico, explicando que estes três eixos abarcam 
os valores que definem quando uma ação pode ser definida como 
restauração, visto que são sobre estes valores que se estabelece a 
“restauração”. [...] Observa-se que as articulações propostas por 
Appelbaum (2009) e Muñoz-Viñas (2010) pretendem estabelecer 
modelos de análise a serem apreciados nas decisões de intervenção, no 
primeiro caso (Appelbaum) como um auxílio na decisão, no segundo 
caso (Muñoz-Viñas) como uma estreita relação do que seja o ato de se 
restaurar. Entretanto, esses autores estão refletindo sobre um ponto 
convergente, isto é, visando uma justificativa mais acertada e clara das 
decisões sobre os métodos e as ações estabelecidas a serem 
realizadas. §Observa-se que estas proposições não fazem menção a um 
grau ou escala de valor, mas considerações acerca da identificação e 
reconhecimento destes valores que, segundo os autores, afetam as 
decisões de intervenção (HANNESCH, 2013, p.168-170). 

Um objeto que é simbólico, além da informação material que contém, pode evocar 

ideias, memórias e princípios abstratos no observador ou em outras pessoas que dele se 

acerquem. Os grupos de pessoas que atribuem valor ao objeto são os que serão 

diretamente afetados pela intervenção que nele for feita (VIÑAS, 2005). Se sua trajetória 

importa, porque apagar suas marcas? Devolver a aparência pretensamente original é 

tentar fabricar um passado, já que é impossível conhecer realmente o passado.  

O desprezo de Muñoz-Viñas pela dicotomia verdadeiro-falso dá-se pelo simples 

fato de que o objeto não pode mentir, mesmo que nós apresentemos o objeto da forma 

que acreditamos que ele seja: 

Conservadores frequentemente alteram ou apagam as impressões 
autênticas da história por razões de ‘autenticidade’; o problema com 
essas impressões (uma superfície manchada, um fragmento ausente, 
um verniz escurecido, enfim) não é que elas não sejam autênticas, mas 
que nós não gostamos delas. Nós preferimos que o objeto exista em um 
estado diferente. Os conservadores assim modificam a realidade (que é, 
sem dúvida, autêntica) para atender nossas expectativas, necessidades 
ou preferências. Assim, a autenticidade é útil porque nos ajuda a 
acreditar que estamos agindo por algumas razões mais elevadas 
(verdade, ciência, objetividade, etc.) e não que estejamos simplesmente 
implementando nossas próprias expectativas ou preferências [...] O fato 
de não gostarmos de uma estátua que está quebrada não significa que o 
verdadeiro estado autêntico da estátua quebrada é não estar quebrada. 
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Portanto objetos sempre estão em um verdadeiro estado (MUÑOZ-
VIÑAS, 2008, p.22-23)155. 

Muñoz-Viñas lembra que, se um papel rasgou, ele realmente rasgou, esse é seu 

verdadeiro estado. A preferência do restaurador pode ser a de não mantê-lo rasgado. 

Pode ser a preferência da maioria das pessoas, porém a “revolução do senso comum” é 

aceitar que o dano importe a alguém que se manifestou a favor do rasgo.  

Quando falo da revolução do senso comum, refiro-me ao senso comum 
no sentido mais amplo do termo - o que se aplica à vasta maioria das 
pessoas. Por exemplo, para conservar uma camada de sujeira que a 
maioria das pessoas acharia nojento sobre um objeto que a maioria das 
pessoas acha inútil, como na conservação arqueológica, não é senso 
comum. Mas então alguns não-tão-comuns poderiam dizer, ei, eu sou 
um arqueólogo e eu me importo em conservar essa camada de sujeira 
porque poderia me fornecer algumas informações no futuro (MUÑOZ-
VIÑAS, 2008, p.23-24)156. 

Em meio a esses questionamentos, Salvador Muñoz-Viñas (2005) aponta para 

uma conservação negociada e levando isso em consideração é possível destacar que: 

- a condição presente do objeto é a condição verdadeira e tentar um retorno da aparência 

do objeto a uma etapa anterior de sua trajetória pode falsear as evidências de sua idade 

e de sua história de uso. Não se devolve nada a passado algum, pois se vive o presente 

e não se retorna a uma aparência anterior pois o que se conhece é a atual; 

- este passado é construído como narrativa, suposto, e pode não ser da forma como os 

dados de memória a ele se relacionam; 

- se a decisão passa por aspectos subjetivos, o consenso mostra-se o melhor caminho, 

não apenas entre os diferentes profissionais envolvidos, mas também com o grupo de 

pessoas que veem significado social, científico ou sentimental nesse bem patrimonial; 

- recuperar a história do uso e dos usuários de um instrumento científico pesará sobre as 

decisões de restauro. 

                                                
155 Do original: “Conservators often alter or delete the authentic imprints of history for the sake of 'authenticity'; 
the problem with those imprints (a marred surface, a missing fragment, a darkened varnish, you name it) is not 
that they are not authentic, but that we do not like them. We prefer the object to exist in a different state. 
Conservators thus modify reality (which is undoubtedly authentic) to suit our expectations, needs or 
preferences. So authenticity is useful because it helps us to believe that we are acting for some higher 
reasons (truth, science, objectivity, etc.) and not that we are simply implementing our own expectations or 
preferences. […] The fact that we do not like a statue which is broken does not mean that the true authentic 
state of the broken statue is not broken. So objects always exist in a true state” (Tradução da aluna). 
156 Do original: “When I speak of the revolution of common sense, I am referring to common sense in the 
broadest sense of the term – that which applies to the vast majority of people. For instance, to conserve some 
layer of dirt that most people would find disgusting over an object that most people find worthless, as in 
archaeological conservation, is not common sense. But then some not-so-common-one could say, hey, I’m an 
archaeologist and I do care about conserving that layer of dirt because it could provide me with some 
information in the future” (Tradução da aluna). 
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Sabe-se que o conservador de toda uma coleção pode provocar ou permitir a 

aceleração do processo de degradação de milhares de bens patrimoniais por falhas na 

prevenção. Entretanto, mesmo um bom restaurador poderia dissociar esteticamente um 

conjunto, impedir a retratabilidade ou apagar em parte ou completamente a trajetória do 

objeto, caso não refletisse sobre questões das Ciências Sociais e Humanas que hoje se 

aproximaram da Ciência dos Materiais, como as apresentadas a seguir:  

· a pesquisa histórica do fabricante, do fornecedor, do contexto político, social e 

econômico; 

· a carga simbólica do conjunto e a vinculação a seus usuários; 

· a busca de manuais de fábrica e de exemplares em outras instituições; 

· a consideração à Segunda Lei da Termodinâmica - tudo está em mutação buscando o 

estado de mínima energia; 

· a incorporação de elementos protetivos a estruturas porosas que modificará sua 

retratabilidade; 

· a documentação de todos os procedimentos a fim de garantir outro aspecto da 

retratabilidade futura. 

Todos os procedimentos devem ser documentados, mas por quanto tempo 

guardar? A resposta é “para sempre”. Hoje, as instituições públicas ou privadas que tem 

a preservação de bens como missão preservam os documentos produzidos por seus 

laboratórios de conservação. Quando o aspecto científico da área for reconhecido pelas 

políticas públicas brasileiras, é importante que o protocolo se estenda aos arquivos 

laboratoriais dos restauradores autônomos. Desde 1987, Bárbara Appelbaum já 

contribuía com muitas dessas reflexões, em controvérsia à reversibilidade, já que, mesmo 

um produto reversível pode impedir que a superfície seja retratada posteriormente. Por 

isso, a construção da biografia das coisas deve incluir a consulta aos arquivos de oficinas 

e lojas de manutenção de instrumentos de precisão, arquivos dos técnicos da Instituição 

e das demais oficinas do Ministério e arquivos de laboratórios de Conservação-

Restauração. Como afirmou Bárbara Appelbaum,  

encontrar os arquivos com registros sobre um objeto requer saber o 
nome do conservador. [...] É improvável que sejam muitos os 
conservadores que se dediquem a colocar seus registros em repositórios 
permanentes. Nossos herdeiros certamente podem ser mais instruídos a 
fazê-lo. Se os conservadores como um grupo não lidarem com essa 
questão, grande parte do esforço que colocamos na documentação será 
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desperdiçada, e uma grande quantidade de informações valiosas 
desaparecerá157(APPELBAUM, 2009, p.413-414). 

Nem sempre as anotações foram feitas e outras serão descartadas em breve. O 

que foi encontrado, constará na ficha de conservação do instrumento. 

A seguir, serão abordados o diagnóstico do ambiente em que a luneta Bamberg 

esteve e estará exposta ao público visitante do Museu e o diagnóstico de conservação do 

objeto em si, para que sejam discutidas as alternativas para sua restauração ou não 

restauração. Uma busca de, objetivamente, estabelecer o limite entre o dano nos 

aspectos simbólicos que poderia ser considerado “inofensivo” e o dano que determinasse 

interferências em outros componentes do objeto de C&T, que implicasse em 

modificações em outras partes do objeto e por isso deveria ser "corrigido". 

 

3.1 - Diagnóstico do Ambiente de Exposição 

As últimas décadas do século XX são marcadas pelas teorias de Garry 
Thomson, que propiciaram a publicação do livro The Museum 
Environment. São colocados pela primeira vez, de forma sistemática, os 
problemas referentes a climatização em museus e a importância do 
controle do ambiente onde estão colocadas as coleções.Segundo esse 
autor, "um mau restaurador pode destruir uma obra, um mau 
conservador pode destruir uma coleção inteira" (THOMSON, 1988, p.193 
apud GRANATO, 2003, p.17). 

Alguns materiais que compunham os objetos de C&T foram dando lugar a outros 

com o passar do tempo. Considerando a fabricação da luneta 10783 de Bamberg entre 

os anos de 1904 e 1907, é possível resumir os materiais do período da seguinte forma: 

· Séc. XIX - fabricados com ligas de cobre, latão e bronze, e poucas partes em liga de 

prata, apenas nas escalas graduadas, vidro e poucas partes em madeira. Mais no fim 

do século, a baquelite passa a substituir o ébano e com ele facilmente se confunde, 

em punhos e tampas. É também momento que as ligas de cobre começam a dividir 

espaço com o aço nos eixos dos instrumentos, nos parafusos e porcas. 

· Início do séc. XX - mesmos materiais do século XIX, com mais partes em aço e 

alumínio só em peças pequenas. Assim, a presença de partes em alumínio indicam 

que os mesmos são do séc.XX ou que as peças foram refeitas e utilizadas para 

reposição. 
                                                
 157 Do original, traduzido pela aluna: “finding the archives with records on a particular object requires knowing 
the conservator’s name. […] It is unlikely that many conservators will go to the trouble of placing their records 
in permanent repositories. Our heirs certainly will not unless instructed to do so. If conservators as a group do 
not deal with this issue, much of the effort we put into documentation will be wasted, and a great deal of 
worthwhile information will disappear” (APPELBAUM, 2009, p.413-414). 
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· Séc. XX - mais plásticos, mais aço e materiais cerâmicos, motivo por que os 

instrumentos mais antigos, ainda em uso nesse período, recebiam melhorias e peças 

de reposição nesses materiais. 

As ligas de cobre eram bastante comuns nos instrumentos científicos, mesmo do 

início do século XX. O plástico, o aço e o alumínio, ainda eram pouco interessantes para 

a astronomia, senão o aço para a produção de pequenos componentes de montagem, 

como parafusos, arruelas e porcas. O vidro, comum nos sistemas óticos em lentes 

despolidas, lentes translúcidas côncavas e convexas, pode ser encontrado em prismas 

ou espelhos na intersecção dos eixos da luneta acotovelada e em espelhos no nível de 

micrômetros. Discretas diante do dourado do instrumento são as escalas gravadas na 

liga de prata e o ferro estrutural, revestido com a tinta da cor em voga na indústria do 

período. Com isso, fica clara a composição mista ao ponto de dificultar a coabitação de 

materiais diferentes sem que interfiram mutuamente, gerando alterações físicas e/ou 

químicas. 

A predominância metálica credencia o objeto histórico a ser mais robusto e 

estável, mas também à corrosão. Vamos descrever a corrosão uniforme e o pite alveolar 

com esfoliação por serem os processos de corrosão predominantes nas ligas que 

compõem a luneta. 

1) Processos de corrosão uniforme, generalizada, ocorrem através da partilha 

de íons e elétrons entre eletrólito e estrutura (meio e matéria), isto é, um 

mecanismo de oxi-redução158 no qual ocorre passagem de íons metálicos para o 

meio corrosivo. Portanto um objeto metálico é afetado pelo meio e afeta o meio. O 

metal pode sim tornar-se agente contaminante do meio. 

2) Processos de corrosão localizada ocorrem por um mecanismo 

eletroquímico no qual duas partes de uma estrutura apresentam potenciais 

eletroquímicos diferentes e tendem a formar um processo de troca de elétrons em 

uma região específica. Entre as principais formas de corrosão localizada estão os 

processos de corrosão por pites, alvéolos e frestas. Através deste ataque, 

pequenas cavidades são formadas na superfície do material, podendo gerar danos 

irreparáveis pela estagnação do eletrólito em determinado ponto da estrutura, 

impossibilitando renovação do meio naquele local.  

                                                
158 Combinação de um mecanismo catódico de redução (recebimento de elétrons) e um mecanismo anódico 
de oxidação (doação de elétrons). O anodo oxida enquanto doa elétrons ao catodo. 
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A esfoliação é a corrosão que sai lateralmente, ao longo de planos paralelos à 

superfície; é a formação de produtos de corrosão que forçam o constituinte metálico para 

fora do corpo do material em camadas159.  

Os processos de corrosão típicos identificados na luneta 10783 de Bamberg são a 

corrosão generalizada nas ligas de cobre e, além da camada uniforme de corrosão 

generalizada sobre as áreas desprotegidas das ligas de ferro, apresenta alguns pontos 

de corrosão alveolar sob a repintura que recebera em algum momento de sua história. A 

luneta foi exposta, de 1907 a 1920, à atmosfera marinha do Morro do Castelo, onde se 

situava inicialmente o Observatório, e exposta, de 1920 a 2012 à atmosfera industrial e 

marinha do bairro imperial de São Cristóvão, para onde se transferiu o Observatório 

Nacional e onde foi criado o Museu de Astronomia e Ciências Afins. O abrigo de madeira 

do Morro de São Cristóvão que recebeu a luneta em estudo apresenta porta e janelas 

que permanecem abertas das 9h às 17h, para onde retornará o objeto após a intervenção 

conservativa. Em que aspecto esta mudança de endereço pode contribuir para os 

processos de corrosão no instrumento? 

O estudo das pátinas de corrosão de 14 monumentos em liga de cobre no Estado 

do Rio, desenvolvido por Dalva Lago (2001), no Programa de Pós Graduação da 

Engenharia Metalúrgica - COPPE-UFRJ, teve como objetivos: a análise das atmosferas a 

que eles estão submetidos, a caracterização das ligas e de suas pátinas, bem como a 

aplicação de métodos de teste segundo as normas ASTM, DIN e ABNT de ensaios 

acelerados de corrosão para avaliar a eficácia dos revestimentos protetivos através da 

simulação dos ambientes agressivos em que os monumentos estão instalados pelo 

Estado do Rio e a vulnerabilidade das superfícies que sofreram pátina artificial de 

corrosão. Foram feitos ensaios de campo próximos aos 14 monumentos de bronze 

analisados nessa pesquisa e levantamento da trajetória dos monumentos, alguns deles 

removidos de um bairro para outro. A pré-existência de uma pátina artificial pode, 

dependendo de sua composição química, acelerar o processo de corrosão, havendo uma 

incompatibilidade com a pátina natural que se formará no ambiente em que a obra será 

exposta. Em adição, a transferência do monumento em liga de cobre “de um ambiente 

marinho para uma atmosfera urbana também pode alterar a composição e desestabilizar 

a pátina de corrosão” (LAGO, 2001. p.107). 

A atmosfera marinha no bairro do Castelo não oferecia tantos poluentes como o 

bairro imperial de São Cristóvão das décadas de 1920 em diante, onde se concentram 

bastantes poluentes urbanos e industriais. A região é relativamente próxima do mar, mas 
                                                
159 Segundo as normas de ensaio de corrosão ASTM-G193 e ASTM-G34. 
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a vocação da região é industrial, sujeita à circulação demasiada de veículos automotivos 

de grande porte. Como foi tratado no Capítulo 1, há pátinas feitas em Friedenau, Berlim, 

que se expuseram aos cloretos no Castelo, quando fornecida ao ON, há cerca de 109 

anos, e depois foram submetidas à predominância de sulfetos e nitratos no bairro 

industrial, onde se instalou definitivamente, cerca de 10 anos depois. 

O monitoramento da qualidade do ar no bairro imperial de São Cristóvão é 

permanente e disponibilizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Classifica-se a 

qualidade do ar em cinco graus que variam entre bom e péssimo, quanto aos riscos à 

saúde da população, índice que se situa aquém dos parâmetros degradantes aos 

acervos históricos, arquivísticos e coleções.  

A Tabela 2 apresentada a seguir mostra as faixas de concentração dos poluentes 

e a respectiva classificação, bem como as cores utilizadas para ilustrar os índices de 

qualidade do ar.  

Tabela 2 - Faixas de Concentração de poluentes para cálculo de IQA. Fonte: Prefeitura do Rio de 
Janeiro 

 

Baseado nas concentrações dos poluentes monitorados e nas faixas de 

concentração definidas para cada poluente, o cálculo do IQA160 de uma localidade é dado 

por uma equação entre dados mínimos, máximos e médias do dia e o IQA, por fim, é 

determinado pelo poluente que apresentar o pior resultado no período de 24 horas. Deve 

ser indicado em destaque qual poluente o determinou.  

                                                
160 O Índice de Qualidade do Ar (IQA) é um valor numérico de 0 a 300 referente à poluição atmosférica, 
calculado segundo os gases e partículas coletados diariamente por região. Quando a qualidade do ar atinge 
o grau péssimo, cujo IQA está acima de 300, um alerta deve ser emitido à população, pois todos podem 
experimentar os mais graves efeitos na saúde. Os boletins do MonitorAr-Rio, conveniada à Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, compreendem algumas regiões da cidade e estão disponíveis em: 
<http://smac.infoper.net/smac/institucional/docs/entenda_iqa.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2016. 
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Esta pesquisa analisou os dados fornecidos pelo portal da prefeitura nos meses 

de outubro e novembro de 2016 e chegou a uma média de concentração dos poluentes 

monitorados nos dias em que funcionam as fábricas, comércio, em que é maior a 

circulação de carros (dias úteis); e uma média de concentração dos poluentes 

monitorados nos domingos e feriados. 

Tabela 3 - Média da concentração de poluentes monitorados em domingos e feriados, segundo os 
dados coletados entre outubro e dezembro, diariamente por volta de 15h 

 

Estação 

Concentração Média de  
Poluentes Monitorados em domingos e feriados 

Índice de 
Qualidade 

do Ar 
(IQA) 

Classificação Dióxido de 
Enxofre  
(SO2)  

[µg/m³](3) 

Monóxido 
de 

Carbono 
(CO) 

[ppm](2) 

Material 
Particulado(MP10)  

[µg/m³](3) 

Ozônio  
(O3) 

[µg/m³](1) 

Dióxido de 
Nitrogênio  

(NO2)  
[µg/m³](1) 

São 
Cristóvão 1,4 - 9,0 0,0 - 0,2 4,1 - 23,5 24,5 – 

77,9 NM161 15 - 49 Boa 

 
 

Tabela 4 - Média da concentração de poluentes monitorados em dias úteis, segundo os dados 
coletados entre outubro e dezembro, diariamente por volta de 15h 

 

Estação 

Concentração Máxima  
Poluentes Monitorados 

Índice de 
Qualidade 

do Ar 
(IQA) 

Classificação Dióxido de 
Enxofre  
(SO2)  

[µg/m³](3) 

Monóxido 
de 

Carbono 
(CO) 

[ppm](2) 

Material 
Particulado(MP10)  

[µg/m³](3) 

Ozônio  
(O3) 

[µg/m³](1) 

Dióxido de 
Nitrogênio  

(NO2)  
[µg/m³](1) 

São 
Cristóvão 6,6 – 20,1 0,1 - 0,3 14,5 - 54,2 85,7 - 

136,3 NM 54 - 85 Regular 

 
 

Em vários dias, justamente o equipamento de coleta de dados do dióxido de 

enxofre permaneceu inoperante por razões não divulgadas. A amostragem extraída neste 

período de dois meses teve por objetivo demonstrar que a poluição do bairro imperial de 

São Cristóvão é maior nos dias úteis, segundo os parâmetros apresentados no portal 

virtual da Prefeitura, dos quais destacamos as partículas sólidas em suspensão e o 

dióxido de enxofre.  

Baer e Banks (2001) elencam tanto os agentes ácidos como os alcalinos no 

processo de corrosão metálica: 

                                                
161 NM - não monitorado, sigla adotada pela empresa de monitoramento (nota da aluna). 
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- Manipulação – gordura e suor das mãos representam resíduos ácidos sobre os metais, 

assim como a emissão de gases das atividades dos técnicos no ambiente e eventuais 

partículas poluentes de fumaça de tabaco; 

- Poluentes internos ao ambiente de guarda – gases alcalinos dos materiais de 

construção e gases ácidos da composição mista dos artefatos, do mobiliário e do 

revestimento das paredes, madeiras e vinis, tais como ácidos fórmico, tânico, acético, 

formaldeído e ácido clorídrico; 

- Poluentes externos ao ambiente de guarda – sulfetos, ozônio, os óxidos de enxofre e os 

óxidos de nitrogênio, poluentes de zonas urbanas, com chaminés de fábricas e 

residências, com veículos automotores e proximidade do porto. Entretanto é a poeira em 

suas partículas diversas que se torna a maior aliada da alta umidade do ar no processo 

de corrosão das superfícies metálicas onde se deposite. Tal camada de partículas, 

muitas vezes extremamente higroscópicas, eleva a umidade na superfície exposta à 

poeira. 

O MAST é uma das poucas instituições de guarda de acervo que tem sua política 

de coleções, que já publicou sua POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO e revê periodicamente 

seu Plano Diretor, o que não significa que não atravesse gestões desatentas aos 

parâmetros construídos coletivamente. Como qualquer instituição pública, não é fácil 

levar o gerenciamento de risco até o cumprimento de um plano de desastres, número 

atualizado de brigadistas, treinamentos e simulações periódicas. Em termos de 

segurança de acervos, o país ainda vive no limite da perda de seu Patrimônio por falta de 

pessoal e recursos para conservação adequada e pela redução dos fomentos às políticas 

culturais e ao Patrimônio Material Científico. 

O MAST possui uma rotina de higienização dos abrigos e de seus instrumentos 

fixos e oferece um guia de higienização de objetos de C&T. Entretanto, tal rotina se 

estabeleceu há bem menos tempo do que o tempo em que a luneta Bamberg 10783 foi 

submetida à poeira. A Cartilha de Conservação é distribuída gratuitamente a outras 

instituições brasileiras de pesquisa e ensino das Ciências, através do Projeto Valorização 

do Patrimônio Brasileiro de C&T. 

Outras publicações do MAST que vêm auxiliando instituições museológicas a 

construir seus próprios protocolos de segurança são o Manual do Plantonista e o Manual 

do Vigilante do MAST. No Manual do Vigilante162, fica determinado que os vigilantes 

externos são responsáveis pela segurança das pessoas (público e servidores) e dos bens 

                                                
162 Disponível em: <www.mast.br/intranet>.Acesso em: 16 set. 2016. 
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culturais e institucionais (acervo, edifícios e equipamentos). A ronda pelo campus é feita 

em turnos no período das 7h às 19h e das 19h às 7h. É também responsabilidade do 

vigilante externo: 
3.6 - Impedir a saída de máquinas, sucatas, entulhos, equipamentos, ou 
qualquer outro material que não esteja acompanhado de autorização 
expressa da Coordenação de Administração. Uma cópia da autorização 
deverá ser anexada ao Livro de Ocorrências. 
3.6.1 - A entrada ou saída de qualquer objeto particular ou não, seja 
deservidores, bolsistas, estagiários, colaboradores, prestadores de 
serviçoe visitantes, deverá ser declarado no Livro de Ocorrências, 
constando de objeto, modelo, número de série e propriedade. 
3.6.2 - No caso da saída de bens patrimoniais do MAST, o mesmo 
deverá estar acompanhado da “Autorização de Saída de Material”, 
solicitada pela Coordenação responsável e expedida somente pela 
Coordenação de Administração - CAD. Uma cópia deverá ser anexada 
no Livro de Ocorrências. 
[...]3.13 - Coibir os visitantes quanto a acesso aos terraços do edifício 
sede, dos pavilhões das lunetas equatoriais e do novo prédio do Serviço 
da Hora (ON), assim como também, subir nas torres, transitar pelos 
canteiros de obra, subir nas árvores e/ou agredi-las com pedras ou 
outros objetos; 
[...]3.19 - Coibir a entrada e saída de pessoas com animais. Atentar para 
a Portaria MAST nº 028/2004, de 24.09.04, referente à preservação das 
espécies da fauna silvestre, existentes no campus do MAST; 
3.20 - Coibir o deslocamento e/ou manipulação de objetos das coleções 
do MAST, sem a devida autorização por parte do responsável pelo 
Coordenador de Museologia; 
[...]3.23 - Através de ronda externa observar se todas as luzes estão 
apagadas ese as janelas e portas do edifício sede do MAST e de seus 
prédios anexos estão devidamente fechadas. Fazendo o devido registro 
no Livro de Ocorrências, caso sejam observadas irregularidades. 
3.24 - Zelar pelos sistemas de segurança eletrônicos do MAST, 
evitandoa manipulação desnecessária dos equipamentos. No caso de 
disparo dealarme, os vigilantes devem avisar ao responsável pelo SIL e 
determinaro local atingido. Em horário de visitação, devem também 
procurar evitar pânico entre os visitantes, funcionários e bolsistas. 
3.25 - Fazer uso adequado dos rádios de comunicação e telefones, 
evitando brincadeiras e/ou atitudes jocosas nas transmissões 
interpessoais (MAST, s.d., p.8-11). 

Sobre a segurança no campus, foram recolhidas informações, segundo  

orientação do Manual para Consultores de Preservação publicado pelo National Institute 

for Conservation163, em visitas informais aos setores do MAST. São as informações a 

seguir. 

                                                
163 Esta ferramenta representa um requisito básico para as instituições que desejem receber acervo, seja 
arquivístico ou coleções. Até a publicação do Conservation Assessment Program (CAP): handbook for 
assessor, em 1990, consultores de conservação realizavam avaliações sem uma abordagem padrão para 
formato a avaliação, ênfase ou os tópicos que a avaliação deveria abranger. O Manual para Avaliadores foi 
atualizado em 2011, como Heritage Preservation: handbook for assessor, publicado pelo National Institute for 
Conservation - Washington (USA). Disponível em: 
<http://www.heritagepreservation.org/CAP/docs/Handbook4Assessors.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2015. 
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Como o quadro de vigilantes garantido pelo contrato de serviço continuado não é 

o ideal para a extensão do sítio, os servidores não consideram segura a exposição 

permanente das miras e colimadores ao ar livre. Ademais, não foi legada ao MAST  

informação que relacione cada mira e colimador ao seu instrumento fixo. Todos haviam 

sido recolhidos sem etiquetagem e estavam em depósito quando o MAST foi criado.  

O quadro de técnicos terceirizados para os serviços de Manutenção também é 

insuficiente para tanta demanda, inclusive a de reparos no Pavilhão 7, o abrigo da luneta 

10783 de Bamberg, para sua reinauguração. A equipe vem encerrando lentamente cada 

etapa do projeto. Segundo os Relatórios de Gestão disponíveis no portal MAST, o projeto 

de restauração do Pavilhão e de sua luneta tem sido longo, enfrentando as seguintes 

etapas: em 2003, foi feito o levantamento das plantas arquitetônicas históricas existentes 

no Arquivo de História da Ciência (AHC-MAST) e o diagnóstico de danos no Pavilhão; em 

2004, foram iniciadas as pesquisas sobre os pilares das 4 miras para definir 

procedimentos de restauração; em 2006, foram higienizados dois objetos do Pavilhão da 

Bamberg, além dos objetos do Pavilhãoque estão acondicionados na ReservaTécnica; 

em 2007, foi feito o RelatórioTécnico do Pavilhão Bamberg com diagnóstico e proposta 

de intervenção; em 2008, foi elaborado por Antônio Carlos Martins o Projeto de 

Restauração e Conservação da Estrutura Metálica e da Cobertura do Pavilhão; em 2009, 

a estrutura metálica do Pavilhão foi restaurada; 2010 foi o ano do Projeto de intervenção 

e restauro na estrutura de madeira do Pavilhão Bamberg, etapa que continua em 

andamento; em 2012, o revestimento adotado nas madeiras corridas das paredes do 

pavilhão não resistiu às intempéries e está sendo substituído. 

O campus onde se situa o MAST e o ON constitui-se de cerca de 40km² de áreas 

construídas, plantadas e arborizadas, sendo próximos ao Pavilhão da luneta de Bamberg 

outros três pavilhões de madeira. Entretanto, o campus conta com serviço continuado de 

controle hormonal de cupins subterrâneos. 

Não há flores ou sistema de irrigação próximo ao campus. A iluminação atrativa a 

insetos fica distante dos pavilhões de madeira e não há horário noturno de visitação dos 

instrumentos históricos de observação meridiana. 

Causas extrínsecas da corrosão no Morro de São Januário são os gases ácidos, a 

maresia rica em cloretos, umidade que foi mantida junto à superfície pelo filme de poeira, 

a acidez da gordura e do suor que não foi removida. Além da acidez dos gases sulfúricos 

e nítricos da poluição, o interior de seu pavilhão oferece uma série de materiais com 

emissão de vapores ácidos: o revestimento alquídico do madeiramento, o mobiliário, o 
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estrado de madeira. Dos componentes da luneta 10783 de Bamberg, alguns toleram bem 

a atmosfera de baixo pH.  

Os couros e as madeiras resistem a vapores ácidos, mas sofrem dilatação 

higroscópica e sofrem contração na baixa umidade relativa até romper-se. Não se 

agridem, mas não dividem satisfatoriamente o mesmo ambiente que os metais. Os 

metais dependem de baixíssima umidade relativa para desacelerar seu processo de 

degradação, enquanto estes materiais de origem animal e vegetal rachariam. Muitos dos 

componentes das ligas metálicas da luneta 10783 de Bamberg que não estão protegidos 

por pintura ou verniz vêm sendo submetidos à ação da maresia, bem como das emissões 

ácidas das madeiras e da atmosfera industrial. 

Há sulfetos metálicos, óxidos, sulfatos e carbonatos que não deterioram certos 

metais. Entretanto, os componentes metálicos reagem diferentemente aos potenciais de 

hidrogênio. Enquanto o ferro tem potencial eletrolítico negativo em meio ácido, o cobre 

tem potencial negativo em meio alcalino. Esta pesquisa resumiu no Quadro 8, 

apresentado a seguir, os estudos de Vicente Gentil (1996), quanto à vulnerabilidade ao 

meio, dos principais metais componentes das ligas da luneta, o que já ilustra a dificuldade 

de optar entre a exposição ao clima e a exposição a um microclima. 

Quadro 8 - Vulnerabilidade dos componentes metálicos presentes na Luneta Bamberg aos meios 
atmosféricos 

Fo
nt

e:
 G

EN
TI

L 
(1

99
6.

 3
ed

.) 

pH ALTO DIRETO OU MEIO 
ALCALINO pH BAIXO DIRETO OU MEIO ÁCIDO 

FE
R

R
O

 

Passivação mesmo em 
soluções básicas a 50% em 
água, desde que não em 

temperaturas muito elevadas. 

Passivação, apesar de o Fe do 
pigmento azul da Prússia 

acastanhar em meio alcalino 

 

Degradação, mas o Fe depende do banho de ácido 
fosfórico antes da pintura (fosfatização) para resistir à 
névoa salina. Degradação acelerada do ferro fundido 

exposto a H2SO4 0,5% em água, mas não do Fe 
puro. 

Ferro fundido forma filme de passivo de oxidação, 
caso tenha recebido cerca de 14% de Si na fundição. 

A
Ç

O
S Meio alcalino degrada o aço 

carbono sob tensão. 

Degradação. Ácido nítrico a 50% não ataca o Cr, 
mas amarela o Fe e dessatura o Pb e o Zn 

(colorless). 

Com ácido fosfórico os aços ficam manchados. 
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Nem o filme passivo do inox resiste a ácido clorídrico 
e a meio salino. 

Taxa de corrosão do aço sob 
ataques atmosféricos ou em 
bases fortes é reduzida se a 

liga contiver  0,2% de Cu. Meio 
alcalino não degrada o aço 

magnético. 

Ácido sulfúrico acima de 85% não corrói aço-
carbono. Apenas em meio oxidante, o aço inox  

forma o filme protetor de oxidação. Meio ácido não 
corrói aços com muito Ni. 

C
H

U
M

B
O

 

Água alcalina forma carbonato 
escorrido. Pb degrada com 
hidróxido de sódio e com 

acetato de amônio. 

Pb em meios alcalinos 
rapidamente formam sais e 

desprendem H. 

pH baixo dessatura o Pb. Degradação em ácidos 
acético, fórmico, tânico. Ácido nítrico a 50% 

dessatura o Pb (colorless). 

Gases sulfurosos convertem o PbCO3, branco, em 
laranja, marrom e depois preto. 

Degrada em ácido fluorídrico 60%. 

Forma filme passivo insolúvel com ácido sulfúrico 
diluído. Apesar de Pb não corroer em ácido sulfúrico, 

nem em ácidos fluorídrico e fosfórico diluídos, os 
tensoativos e inibidores de hidrogênio aplicados 

posteriormente podem aderir ao metal nu, apesar do 
enxágue. 

C
O

B
R

E 

Em Amônia na presença de O2, 
degrada em azul. 

Degradação ou fosqueamento 
ou mancha com diversas bases 

nas inclusões de Si. 

A depender das inclusões da 
liga de cobre, Sn, Al, Zn e Pb 
rapidamente formam sais e 
desprendem H em pH alto. 

Cupro-níquel também leva Zn. 

Al fosqueia em soluções 
cáusticas, degrada com 

hidróxido de sódio e diversas 
bases (exceto com hidróxido de 

amônio quente ou frio). 

Degrada em gás sulfídrico. 

Corrói em ácidos na presença de oxigênio ou na 
presença de quaisquer agentes oxidantes (ex. 

HNO3). 

Degrada em ácidos oxidantes, aerados e com ácidos 
concentrados. 

A reação entre cobre e ácido sulfúrico não é 
termodinamicamente possível, mas corrosão 

acontece na presença de O2 e seus produtos são 
sulfato de cobre e água. 

Passiva se for cobre puro. 

 

Não corrói em ácido sulfúrico, acético e fosfórico 
desde que bem diluídos.  
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E
st

an
ho

 
Degrada com soda cáustica ou 

álcalis. Degradação ou 
fosqueamento ou mancha com 
diversas bases nas inclusões 

de Sn. 

Sn em meios alcalinos 
rapidamente formam sais e 

desprendem H. 

Passivação. 

Resiste a atmosferas urbanas e rurais. 

C
u 

+ 
Zn

 

Degradação com Amônia e 
substâncias amoniacais em 

presença de O2. 

Explosão com amônia 
volatizada. 

Quanto mais Zn no latão, mais 
corrosão por dezincificação. 

A depender das impurezas 
típicas do latão, lembrar que 

Sn, Al, Zn e Pb em meios 
alcalinos rapidamente formam 

sais e desprendem H. 

Dessatura o Pb e o Zn (colorless). Ácido nítrico 
concentrado e a quente, a 50% degrada em verde. 

Atmosfera industrial corrói Zn, mas atmosfera rural e 
urbana não chegam a corroer. Degrada em gás 

sulfídrico. 

Quanto mais Zn no latão, mais corrosão por 
dezincificação. 

 

P
R

A
TA

 o
u 

lig
a 

A
g/

S
n/

M
g/

C
u/

C
r 

Mg, Ag e Ni resistem a meios 
básicos. 

Mg não corrói em ácido fluorídrico acima de 2%, 
apesar de degradar em ácidos orgânicos e 

inorgânicos e sofrer corrosão galvânica por ser de 
menor potencial catódico 

Ag vira hidróxido de prata em 
contato com alcalinidade. 

A depender da composição da 
liga de prata, Sn, Al, Zn e Pb 

em meios alcalinos 
rapidamente formam sais e 

desprendem H. 

Fica róseo em ácido clorídrico e degrada em pits 
azuis no ácido acético se a liga de prata levar cobre. 

Ácido nítrico a 50% dessatura a Ag e o Zn 
(colorless). Ag fica preta em vapores de enxofre. Mg 
degrada com qualquer ácido orgânico ou inorgânico, 

exceto em ácido fluorídrico acima de 2% 

 

Com um meio condutor, as trocas eletrolíticas podem ocorrer mesmo dentro de 

uma vitrine, não apenas na umidade elevada do clima externo. Makes (1985 apud 

SÁNCHEZ DEL JUNCO et al., 1992) relatou um descuido no controle climático da vitrine 

que afetou um capacete do século XVI. Somado à aplicação indevida de protetivo à base 

de água com gorduras animais e vegetais, o evento provocou crescimento microbiano no 

aço. Gorduras hidrolisadas carregam a umidade para a superfície metálica, formam uma 

emulsão propícia ao crescimento microbiano e a biodeterioração reduz o pH, acelerando 

ainda mais a microbiota. Por fim, nessas condições eletrolíticas, o estanho do 

revestimento do capacete histórico oxidou o aço interno do capacete, devido à 
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desvantagem de potencial do aço em relação ao estanho. Os metais não são tão 

resistentes como muitos pensam. A umidade atmosférica foi o meio condutor de elétrons 

do aço para o estanho. A redução do pH se deu em círculo vicioso entre o metabolismo 

dos microorganismos e o processo de corrosão do aço.  

A mesma sensibilidade ao baixo pH é a dos carbonatos, como o mármore sobre o 

qual a luneta se sustenta. Apesar da resistência de alguns materiais vítreos a variações 

naturais de umidade relativa, não são igualmente resistentes a quedas bruscas de UR. 

O ambiente úmido associado a altas temperaturas, como tratado no Capítulo 1, 

não eleva o índice de umidade relativa à temperatura (UR), mas também não favorece a 

preservação de objetos metálicos como veremos a seguir. O Pavilhão da luneta 10783 de 

Bamberg é sujeito a temperaturas mais elevadas do que os demais pavilhões de 

madeira, em função do teto metálico. É o que esta pesquisa pôde confirmar através de 

relatório consultado no Fundo ON (1925). A sujeição de muitas ligas metálicas à dilatação 

térmica e à corrosão por deposição de íons de cloreto da brisa marinha não são 

desejáveis para a preservação de um objeto histórico. Entretanto, é necessário avaliar se 

a composição mista do objeto tornaria mais arriscada a guarda em um microclima. Afinal, 

separar componentes nem sempre é possível. Por outro lado, a existência dos 

instrumentos de astronomia originais nos seus pavilhões, sem modernizações, constitui 

aspecto fundamental para a valoração desse campus, identificado como singularidade 

em nível mundial e mesmo em avaliação para ser nominado como patrimônio mundial da 

astronomia. Assim, a alternativa de retirar os instrumentos desses locais, em princípio 

não se sustenta. 

As condições climáticas do pavilhão, maresia e poluição nos arredores, assim 

como as condições de translado e a vulnerabilidade a sinistros, pesam sobre a 

popularização da luneta Bamberg 10783, mas a singularidade deste conjunto de abrigos 

astronômicos, tombado e preservado in situ, é uma premissa. 

A luneta Bamberg10783 não passará pela remoção dos resíduos históricos de 

proteção orgânica nem remoção dos danos simbólicos que se agregaram a sua rica 

trajetória de uso. Maiores são portanto os riscos de higroscopia sobre as superfícies 

metálicas e maiores ainda as interações nocivas entre estas suas partes inorgânicas e 

seus componentes orgânicos (de celulose vegetal e resinas minerais, vegetais e animais 

a elas agregadas). 

Todo material orgânico mantém uma rede de canais e poros. Quando o ar do 

ambiente fica em contato com esse material, ocorre o fenômeno físico da adsorção, em 
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que as moléculas do vapor d’água começam a preencher inicialmente os menores poros. 

Alguns materiais têm tamanha propriedade adsorvente que se prestam a desumidificar 

um ambiente fechado, mas é necessário estudá-los e usá-los com restrição porque a 

adsorção não seletiva adsorve indiscriminadamente qualquer vapor, inclusive 

favorecendo a exudação de plastificantes e reduzindo a permanência de certos 

orgânicos, tanto naturais como sintéticos. 

A luneta Bamberg 10783 apresenta apenas peças de reposição em polímeros do 

tipo estáveis, que não são sujeitos à emissão de vapores, senão nos primeiros 10 dias de 

fabricação: uma placa e um tubo de polimetilmetacrilato. O que não parece trivial é a 

interação de seus materiais em um microclima que ofereça condições médias entre os 

30%UR convenientes ao metal e os 60%UR convenientes à madeira. Considerando-se a 

necessidade de proteção contra a poeira, a maresia, os vapores ácidos do próprio 

pavilhão e demais poluentes industriais, assim como a redução da oscilação climática do 

pavilhão sobre a luneta, é preciso estudar a propriedade de se utilizar uma vitrine 

estanque. 

Em vitrines estanques, seria necessário combinar o controle de umidade com o 

controle de microorganismos e ainda calcular a quantidade de adsorvente segundo a 

cubagem da vitrine e com a umidade necessária à preservação do material. Caso 

contrário, o adsorvente tenderia a reduzir indiscriminadamente a umidade relativa para 

diferentes tipos de material e técnica de fabricação. Se não forem financeiramente viáveis 

os filtros de adsorção seletiva nem a manutenção no sistema hermético, a vitrine não 

pode ser estanque.  

Em uma das soluções de flexibilização da vedação avaliadas por Saulo Güths, um 

adsorvente até certo ponto reaproveitável, como o gel de sílica, pode estar em recipiente 

separado e a circulação do ar pode ser promovida por um ventilador axial justamente por 

esse recipiente, quando a UR comece a sair do nível desejado (GÜTHS, 2002, p.77). 

Não sendo estanque, a vitrine troca sutilmente com o ambiente externo. Portanto, 

mesmo que o profissional de preservação de acervos não disponha de um sistema 

eletrônico de monitoramento do clima na vitrine, é imprescindível acompanhar os dados 

por termohigrômetro interno e externo a fim de controlar o microclima em que se converte 

uma vitrine. A instalação de um dispositivo eletrônico com sensor de umidade relativa 

(GÜTHS, 2002, p.77) garantiria o controle de oscilações. Saulo Güths pesquisou o 

sistema em regiões do Brasil onde a umidade relativa atinge níveis muito mais baixos do 

que no Rio de Janeiro. Sílica semi-saturada ou água destilada foram recursos também 

aprovados no sistema (GÜTHS, 2002, p.78). O Rio de Janeiro não enfrenta esta, mas 
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outra peculiaridade tropical de passar naturalmente dos 35% aos 90% de UR em menos 

de 12 horas, com oscilação superior a 5ºC no mesmo espaço de tempo, o que fragiliza 

mecanicamente os materiais componentes dos objetos envelhecidos pelo tempo, além de 

reduzir a capacidade do ar interno de um invólucro (seja uma sala, uma caixa ou uma 

vitrine) de suportar umidade sem condensar.  

Os sistemas apresentados por Güths não tem tão baixo custo, mas são de baixo 

custo de manutenção e baixo consumo de energia. Güths apresentou o resultado bem 

sucedido na Exposição Egito Faraônico: a Terra dos Deuses na Casa França-Brasil, em 

que a proporção de 1kg de sílica para 2m³ de vitrine com múmias foi eficiente, mesmo 

durante o apagão do dia 21 de janeiro de2002 no Centro do Rio, graças à sua 

alimentação independente por bateria (GÜTHS, 2002, p.78).  

A umidade absoluta (peso de vapor d’água em g/m³ de ar) não será tratada aqui 

porque não é relativa à temperatura, inútil portanto ao campo da conservação preventiva 

dos acervos.  

A umidade relativa à temperatura (UR), como tratado no Capítulo 1, nos informa 

que o vapor d’água em suspensão está próximo de condensar (100% UR). Quanto mais 

baixa a temperatura, menor a capacidade do ar de suportar a umidade do ambiente. Por 

isso, não apenas a combinação calor/umidade afeta os acervos, mas também a 

combinação frio/umidade e as bruscas oscilações climáticas. 

Oscilações de UR afetam diversamente cada material que, reagindo de acordo 

com suas propriedades, afeta outro material a ele aderido, encaixado ou aparafusado, e 

que contrai/dilata segundo distintas propriedades. São danos mecânicos bastante 

silenciosos que diminuem a vida do objeto.  

Em síntese, os Agentes de Deterioração a que a exposição in situ, neste caso, 

expõe o objeto em questão são apresentados a seguir. 

A. DISSOCIAÇÃO – as partes de um objeto histórico no MAST, mesmo acondicionadas 

separadamente, não se dissociam por seguirem o protocolo museológico. As partes 

sobre as quais esta pesquisa reuniu dados históricos e medições conclusivas podem ser 

devolvidas ao objeto, mesmo que não percam a numeração de registro inicial. Aquelas 

que não haviam sido identificadas na incorporação do depósito do ON ao MAST o são no 

decorrer da pesquisa museológica para que sejam finalmente catalogadas como parte de 

seu instrumento. Algumas destas, também dissociadas na fase de uso da luneta 10783 

de Bamberg receberam numeração distinta na documentação museológica porque assim 

a luneta foi incorporada ao acervo. Entretanto, é parte da pesquisa museológica reunir os 
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documentos e indícios de fatos históricos que relacionem os objetos e as partes não 

identificadas. Não foi possível localizar o nível pequeno que estava pousado sobre o eixo 

mecânico nas duas fotografias divulgadas na década de 1950.  

· Não foi possível encontrar a lente 10783 de Bamberg que foi extraoficialmente retirada do 

ON.  

· As adaptações no corpo da luneta 10783 de Bamberg tornaram-se parte da sua trajetória 

de uso, algumas causadas por muito uso, outras por obsolescência e outras por 

impositivos políticos. 

É possível afirmar que a dissociação foi forte agente de deterioração do 

instrumento, mas não é um agente de deterioração em sua trajetória no Museu, devido 

ao rigor da metodologia em documentação museológica.  

Por isso, é possível constatar que são outros os agentes de deterioração que mais 

se impõem à luneta 10783 de Bamberg: os poluentes, a temperatura e a umidade 

inadequadas, que provocam força física por vezes mais fortes que as acidentais. Os 

agentes climáticos em regiões tropicais do planeta não agem inexoravelmente por inação 

dos profissionais de preservação ou manejo inadequados, mas por um conjunto de 

fatores de risco associados à conjuntura, a valores simbólicos e a limitações 

arquitetônicas. 

B. VANDALISMO – as partes mais delicadas do micrômetro vêm sendo mantidas no 

estojo em reserva técnica. Quais as chances de expor o micrômetro completo a partir da 

reinauguração do Pavilhão Bamberg? Será importante considerar a vitrine ou redoma, 

mesmo sem condições microclimáticas ideais? É possível expor a luneta 10783 de 

Bamberg completa sem que subtrações ou acidentes mecânicos esporádicos ocorram? 

Podemos considerar apenas o uso de guarda-corpo em torno do estrado de madeira cuja 

área mede menos de 2m² em torno da luneta 10783 de Bamberg? É possível uma 

vigilância que não afugente o visitante? Haverá condições financeiras de aumento do 

quadro de vigilantes, hoje insuficientes para o interior dos pavilhões? Seria possível fruir 

o espaço expositivo do ponto de vista das janelas e da soleira da porta? No atual 

momento político e econômico as respostas são quase sempre negativas para essas 

perguntas, restando a possibilidade afirmativa para a última questão. 

C. LUZ – o conjunto expositivo da luneta 10783 de Bamberg compõe-se de muita 

madeira, vidro e partes metálicas, cuja vulnerabilidade à emissão de raios luminosos 

degradantes não é tão preocupante como o é aos componentes plásticos, têxteis e ao 

couro. No instrumento, há peças de reposição em PMMA, que se degradam em 
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opacificação seguida de macrofissuras. Na Figura 52, destaca-se o polímero de 

reposição ao vidro cilíndrico perdido no nível de suspensão, o mesmo nível de bolha que 

possui a anotação da constante do nível em 1,099. Hoje a deterioração do acrílico já 

dificulta enxergar a ampola graduada.  

 

 

Figura 52 – O filtro UV pode desacelerar a degradação da peça de reposição. Fotos: RD, 2012. 

  

 A fenda no cilindro plástico possivelmente foi feita apenas para garantir o encaixe 

quando o polímero ainda não opacificara. A partir dessa pesquisa, recomenda-se que um 

filme de filtragem UV em poliéster seja adquirido a fim de envolver externamente o tubo 

adaptado ao nível de suspensão. Sobre esse agente de deterioração que são os raios 

luminosos, Granato afirma: 

As radiações de comprimento de onda mais baixo causam mais danos, 
se absorvidas, do que as de comprimento de onda maior, pois a energia 
da radiação e inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. 
Assim, os raios UV são mais danosos do que uma mesma quantidade de 
raios de luz azul, que por sua vez causa mais danos do que uma mesma 
quantidade de luz vermelha, que causa alterações fotoquímicas mínimas 
[...] § Desde que os olhos não são sensíveis a radiação UV, esta pode 
ser eliminada sem causar efeitos no processo de visualização dos 
objetos. Isso pode ser obtido através da utilização de filtros que 
absorvam radiações com comprimento de onda na faixa do UV e 
permitam a passagem da luz visível. Das formas de iluminação utilizadas 
nos museus, a luz do dia e a que contem mais radiação UV, mas 
lâmpadas halogêneas e fluorescentes também emitem quantidades 
significativas (GRANATO, 2003, p.20-21). 
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A outra peça de reposição em PMMA fica pouco acessível aos raios luminosos. O 

que restou da resina natural tonalizada em verde que protegia a superfície das partes em 

liga de cobre vêm passando por um processo de polimerização inerente ao tempo, ao 

manejo e à luz a que esteve submetida ao longo de tantas décadas. Como pretende-se 

preservar tanto os polímeros semissintéticos de reposição, no nível de suspensão e no 

micrômetro, com o polímero natural tonalizado em verde, aplicado pelo fabricante, uma 

vitrine com bloqueio a raios ultravioleta desaceleraria o envelhecimento das resinas. 

Entretanto, a dificuldade oferecida pelo calor excessivo ao uso de cera ou de vernizes 

termo sensíveis é a mesma dificuldade que oferece à adoção de vitrine fechada, sem 

ventilação, o que ainda conduz a ponderações mais adiante.  

 

D. POLUIÇÃO 

Vicente Gentil apresenta uma extensa lista de meios corrosivos: a umidade 

relativa do ar associada à deposição ácida, à temperatura e ao tempo de permanência do 

filme de eletrólito na superfície metálica; a umidade relativa do ar associada à 

proximidade com fábrica de PVC164 ou à proximidade com fábrica de fertilizantes (amônia 

e outros ácidos que atacam o cobre e o vidro; a umidade relativa do ar que umidifica o 

cloro desprendido da fabricação de soda cáustica nas vizinhanças do espaço expositivo 

(GENTIL, 1996, p.53-57). Os poluentes oxidados podem ser ainda mais corrosivos: 

Óxidos de enxofre (SOx), óxidos de nitrogênio (NOx), ozônio (O3), ácido 
acético, formaldeído e ácido clorídrico são os poluentes gasosos mais 
comuns referidos na literatura para padrões em museus. O formaldeído, 
como poluente, não corroi metais, mas sua forma oxidada, o ácido 
fórmico, sim. A presença de oxidantes determina a rápida transformação 
do formaldeído a ácido fórmico e por isso este permanece na lista de 
poluentes, em função de seu potencial em transformar-se em um agente 
perigoso [...] §Dióxido de enxofre (S02) é produzido por processos 
biológicos, mas também é produto da queima de combustíveis fósseis, 
que em sua maioria contem enxofre. O dióxido de enxofre reage com o 
oxigênio e a água presentes no ar formando ácido sulfúrico (H2S04), que 
é pouco volátil, permanecendo nas superfícies em que condensa. 
Óxido de nitrogênio (NO2) é convertido a ácido nítrico (HNO3) em contato 
com a água e o oxigênio do ar. O ácido nítrico é um agente oxidante que 
causa menos problemas que o ácido sulfúrico porque é mais volátil 
(GRANATO, 2003, p.26). 

O ácido nítrico em concentração inferior a 20% pode não afetar o cromo das ligas 

de ferro, mas os ácidos degradam grande parte das ligas magnéticas e não magnéticas. 

                                                
164 O cloreto de Hidrogênio é matéria prima do cloreto de polivinila (PVC). Associado à umidade atmosférica, 
forma ácido clorídrico, um forte agente corrosivo (GENTIL, 1996, p.53). Essa é a razão porque há um esforço 
dos conservadores em eliminar o PVC dos materiais de acondicionamento de acervos em Reserva Técnica, 
transporte e exposição. 
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Ademais, há que se considerar que o chumbo apresenta surpreendente resistência ao 

ácido sulfúrico (GENTIL, 1996, p.222) e extrema vulnerabilidade aos demais ácidos. Não 

são desprezíveis as impurezas de chumbo nas ligas metálicas que predominam na luneta 

10783 de Bamberg. Segundo Granato, “Pequenas quantidades de chumbo são 

adicionadas a alguns latões para melhorar a maquinabilidade. O chumbo é praticamente 

insolúvel no cobre sólido e distribui-se nos latões com chumbo sob a forma de pequenos 

glóbulos” (GRANATO, 2003, p.133). 

Outros produtos hidrofílicos dos vapores sulfúricos podem afetar o mármore do 

pilar onde se assenta a luneta 10783 de Bamberg, mesmo que não expostos diretamente 

à chuva, mas em presença da umidade, condição típica das orlas litonâneas tropicais. Os 

gases poluentes das áreas urbanas e industriais formam ácidos em reação com a 

umidade. Junto à superfície dos materiais, ocorrerá novas reações material/ácidos que 

levam a perdas de coesão e fragilização interna por capilaridade (FIGUEIREDO JUNIOR, 

2012, p.142). 

Os vapores ácidos, flagrantes não apenas na atmosfera das regiões urbanas e 

industriais, mas aqueles vapores tânicos, acéticos, fórmicos emitidos pelas madeiras que 

integram o mobiliário, o tablado e a arquitetura do Pavilhão Bamberg afetam parcialmente 

os glóbulos de chumbo que permaneçam superficiais na liga. Segundo Granato: 

Um estudo elaborado pelo British Museum [50] avaliou o efeito da ação 
do formaldeído, acido fórmico e acido acético sobre o chumbo em 
temperatura ambiente. A umidade relativa (UR) e determinante para a 
corrosão, pois em 100% de UR, apos 120 dias, o acido acético causou 
corrosão completa do metal, o acido fórmico causou corrosão extensa e 
o formaldeído pouca corrosão. Em UR de 50%, o formaldeído não 
causou corrosão ao chumbo e os dois ácidos foram bem menos 
corrosivos do que a 100%. Os testes mostraram que os ácidos citados 
são mais perigosos do que o formaldeído. No caso do cobre, a corrosão 
diminuiu também com a redução da UR de 100 para 50%, sendo que o 
formaldeído parece não trazer problemas de ataque, mesmo estando em 
concentrações da ordem de 5ppm e UR de 100% (GRANATO, 2003, 
p.29). 

Em ligas metálicas, o dióxido de enxofre, o ozônio e materiais particulados em 

suspensão acelaram a formação das primeiras pátinas, às quais se seguem filmes mais 

espessos de corrosão. Granato corrobora essa afirmação no trecho a seguir: 

Poucos metais ocorrem na natureza na forma elementar, na maioria das 
vezes aparecem combinados com elementos não metálicos formando 
minerais. Essa é a forma mais estável em que se encontram na natureza 
e é para essa forma que eles tendem a reverter com o passar do tempo. 
§ A pátina que se desenvolve lentamente sobre as superfícies metálicas 
pode muitas vezes ser uma evidência da antiguidade do objeto e 
determinar seu valor de mercado. Portanto, é necessário considerar a 
preservação dessas pátinas durante a restauração de objetos metálicos. 
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Por outro lado, essas camadas aparentemente estáveis podem se tomar 
instáveis em contato com umidade, gerando um processo de corrosão 
difícil de conter (GRANATO, 2003, p.53). 

Não foi possível coletar dados para o cálculo da qualidade do ar interno do 

Pavilhão Bamberg, mas já informamos que o ambiente expositivo permanece com porta e 

janela abertos no horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais 

da região, portanto no pico da emissão de poluentes em dias úteis. Apenas essa 

informação já é suficiente para concluir que o ambiente não é adequado para exposição 

sem que sejam causados danos às partes não protegidas da Luneta. 

E. FOGO – o bocal da lâmpada está no Pavilhão junto ao fio e faz parte da luneta o 

chicote que distribuía os contatos com a pêndula, com o cronógrafo e com a tomada de 

alimentação elétrica. A capacidade do sistema elétrico do pavilhão talvez ainda fosse 

suficiente à operação do conjunto de determinação de observações meridianas, mas 

precisará suportar mais de um expositor eletrônico em breve. Não é possível verificar o 

estado do sistema elétrico de iluminação do eixo ótico e do micrômetro da luneta, mas 

não há razão em termos museológicos para que este sistema histórico de observação 

meridiana volte a operar. A restauração do Pavilhão Bamberg está em andamento e 

prevê a troca da rede elétrica de modo a suportar até 3 totens expositores com recursos 

multimídia. Caso as peças extremas do micrômetro não fiquem vulneráveis à exposição, 

o espaço poderá ser transitado e os multimídias mediarem a exposição. O projeto de 

sistema de identificação e combate a incêndios para o campus MAST/ON já foi elaborado 

e aguarda recursos para ser instalado. Nesse ínterim, todo o patrimônio preservado se 

encontra em risco. 

F. ÁGUA – não há rede hidráulica no pavilhão, mas um porão muito úmido. Odílio 

Brandão relata obras realizadas por seu pai, Joaquim Ferreira Brandão, através de sua 

oficina em São Cristóvão, prestadora de serviços ao ON entre 1920 e 1930, dentre as 

quais a abertura de uma vala com dinamite para escoar, na direção da rua General 

Bruce, a água da chuva que comumente se acumulava no “fosso existente no porão do 

pavilhão do círculo meridiano de Heyde” (BRANDÃO, 1999, p.169), pavilhão que logo se 

tornaria o abrigo da Luneta 10783 de Bamberg. De fato, o pavilhão não alaga mais, 

entretanto a umidade ascendente é tamanha que impede o uso seguro do porão pelos 

visitantes e pelos profissionais de preservação. 

Diversos documentos textuais consultados confirmam os sinais de molhamento na 

base e no micrômetro da luneta em diversos eventos de goteira na sala meridiana do 

Castelo e no Pavilhão 37 do Morro de São Januário. Hoje a estrutura metálica do teto 
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está restaurada. Onde há hidratação de material orgânico, seja do madeiramento ou de 

camada de poeira, haverá condições propícias à vida, portanto à infecção por fungos, 

liquens, leveduras ou bactérias aeróbicas, crescimento de alguma vegetação ou 

infestação por animais. Por estas razões, pode-se afirmar que as águas pluviais sejam 

agentes de deterioração esporádicos ou até cumulativos no ambiente de preservação in 

situ da luneta 10783 de Bamberg, a depender dos eventos: 

· Se houver um vazamento na estrutura metálica da trapeira; 

· Se houver uma ruptura nas vedações da cobertura em dia de tempestade ou em 

chuva contínua. Em dias de ameaça de chuvas os pavilhões históricos são todos 

fechados por medida de precaução; 

· Se uma chuva acompanhada do eventual vento sudoeste invadir o espaço expositivo 

pela janela ao S e pela porta a W; 

· Se o madeiramento permanecer molhado ou for molhando continuamente; 

· Se o pavilhão permanecesse fechado por muito tempo, sujeito à concentração da 

umidade ascendente do porão que umidifica o piso cerâmico do pavimento térreo. 

O clima nesta célula expositiva não é determinado, portanto, apenas pela 

atmosfera. Conhecendo os problemas do sítio de observação do céu no Morro de São 

Januário, Granato alerta para a necessidade de sanar outros fatores extrínsecos de 

degradação dos objetos do acervo, como apresentado no trecho a seguir:  

A umidade poderá ser controlada se forem eliminados do ambiente todos 
os fatores de instabilizarão, mais ou menos permanentes, a saber: 
infiltrações, umidade ascendente pelo piso, fenômenos de condensação. 
Alem desses fatores chamados internos, existem aqueles relativos ao 
ambiente externo - portas e janelas indiscriminadamente abertas, fluxo 
de visitantes excessivo etc.. (GRANATO, 2003, p.24). 

Convém lembrar que, em ensaios de campo feitos no MAST, Granato conclui que 

a ação dos gases ácidos, do ambiente interno e do ambiente externo, introduz agentes 

corrosivos importantes, “desde que a umidade relativa (UR) do ar seja elevada o 

suficiente para produzir o meio aquoso necessário à formação desses ácidos. Os 

resultados de UR apresentados caracterizam esse caso (GRANATO, 2003, p.116). 

G. PRAGAS – muitos relatos de infestação nos pavilhões do Morro de São Januário 

foram encontrados nas fontes primárias consultadas. O campus é arborizado e a 

iluminação próxima deve ser de a sódio, em contraposição à iluminação distante que 

deve ser a mercúrio, a fim de atrair os insetos para longe do acervo. Os xilófagos 

subterrâneos são combatidos no campus pelo contrato de serviço continuado de 

prevenção hormonal de sua proliferação. Por outro lado, seu piso suspenso e o acesso 
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por escadas torna este pavilhão menos convidativo a animais rastejantes e pequenos 

roedores do que os demais. A entrada de aves, de insetos e mamíferos voadores é 

possível. Se os recursos de iluminação descritos acima forem mantidos, apenas uma 

falha na manutenção dos serviços faz das pragas um agente de risco esporádico.  

H. FORCA MECÂNICA – agente que sempre atua em dilatação térmica dos materiais, no 

caso das variações identificadas no ambienteas partes metálicas estão bem protegidas 

desse fator. Esta pesquisa verificou que a fenda no cilindro de PMMA no nível de 

cavalete e os furos na mesa da alavanca dianteira do micrômetro não apresentam 

fissuras ou irregularidades típicas do efeito de trabalho mecânico por oscilação climática. 

No entanto, todo o madeiramento local é submetido a variações de umidade e 

temperatura que podem gerar trincamento e rupturas. 

I. TEMPERATURA – diferentes materiais têm diferentes taxas higroscópicas: contrações 

e dilatações em tempos diferentes e em proporção diferente, o que faz camadas de tinta 

se desprenderem do suporte e entre si, sais de prata se soltarem da fotografia, 

dependendo da oscilação de temperatura, da maior absorção de água, de condensação 

do vapor d'água e maior absorção das gotículas quando o ambiente novamente 

esquentar.É evidente que a dilatação térmica sofrida até hoje pelo instrumento não 

chegou, por exemplo, a ser suficiente para romper o acrílico de reposição no micrômetro, 

por dilatação dos parafusos a ele fixados, mas as oscilações climáticas reduzem a 

longevidade dos objetos que se pretenda legar a gerações futuras.As janelas de vidro 

tem sistema de guilhotina na suspensão, são muito pesadas e não devem ser abertas a 

cada dia de público. O teto metálico associado aos vidros das duas janelas fechadas em 

horário do Sol contribuem para o calor no ambiente. A parede dupla de madeira, apesar 

das venezianas externas, não oferece fendas de ventilação internamente, mas não 

guardam o calor. Não há ventilação mecânica e a ventilação natural é pouco favorecida 

pela única porta aberta a W. A avaliação de resistência térmica da cera microcristalina 

determinará o acabamento da luneta 10783 de Bamberg para que retorne com segurança 

à singular condição de temperatura do pavilhão com teto metálico original do projeto 

Zeiss de Jena, na Alemanha, uma grife deste conjunto musealizado.  

J. OSCILAÇÃO DA UMIDADE RELATIVA DO AR NO BAIRRO 

Alem desses metais, muitos instrumentos incorporam o vidro, a madeira, 
o marfim e couros diversos. Cada um desses materiais exige um 
tratamento especifico. As condições de apresentação e de organização 
devem se ajustar as exigências de conservação, muitas vezes 
contraditórias para os metais e outros materiais com os quais vem 
combinado (GRANATO, 2003, p.33). 
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Uma região onde as temperaturas máximas algumas vezes ultrapassam os 40oC 

e as mínimas chegam aos 15oC (GRANATO, 2003, p.112) oferece uma oscilação 

suficiente para interferir nos índices de umidade relativa do ar. A oscilação brusca de UR 

é a responsável por rachaduras em madeiras e cerâmicas, por condensação em objetos, 

em seus micro invólucros165 e nas paredes de macro invólucros, condensação que logo 

cria o ambiente propício ao crescimento de colônias fúngicas e coabitação de microbiotas 

diversas. Essa é uma razão frequente da deterioração de tantos acervos por mudança 

súbita de local e, em outros casos, pela instalação de sistemas de redução de 

temperatura sem redução de UR. Granato cita o 13º Encontro do ICCOM-CC 

Em recente estudo realizado pelo Getty Conservation Institute para 
esses países (MAEKAWA;TOLEDO, 2002), os autores sugerem 
intervenções utilizando fluxos de ar dentro das edificações na tentativa 
de estabilizar e evitar grandes alterações nos parâmetros principais 
(umidade e temperatura). No caso do MAST, reiteramos que não devem 
ser instalados sistemas de ar condicionado para controle de temperatura. 
Devem ser tomadas algumas providencias simples que podem contribuir 
para a redução das diferenças de temperatura encontradas (GRANATO, 
2003, p.106). 

Em países tropicais, a refrigeração dos ambientes de guarda e de exposição 

criaram esses inconvenientes, não apenas pelos erros em aclimatação no translado, mas 

pelas questões amplamente discutidas na literatura em Conservação-Restauração 

quanto às condições singulares de umidade, calor e falta de verbas a que estão 

submetidos os museus do Hemisfério Sul. Essa é a situação da maioria das instituições e 

espaços do Brasil e da Cidade do Rio de Janeiro. 

Por razões relativas ao tombamento do patrimônio e o risco de sinistros elétricos, 

não se instalaria qualquer sistema climatizador ou desumidificador elétrico neste pequeno 

abrigo, que é o Pavilhão Bamberg. Entretanto, como a taxa de umidade relativa se eleva 

quando a umidade é associada ao frio, mas, por outro lado, a alta umidade relativa 

associada ao calor acelera a degradação dos materiais - tanto orgânicos quanto 

inorgânicos - o mesmo se dá com os metais sob calor e umidade. São graves os casos 

de corrosão, que inicia e se retroalimenta em áreas de baixa aeração, aqueles cantinhos 

do objeto onde a troca de oxigênio não se dá sem ventilação, a corrosão por crévice, 

como explica Granato no trecho a seguir: 
Como é bem conhecido, o processo de aeração diferencial promove uma 
acentuada dissolução nas regiões pouco aeradas (regiões anódinas) e 
de não corrosão nas regiões bem aeradas (regiões catódicas). Tal 
processo pode promover, localizadamente, danos de grande monta na 

                                                
165 Denominam-se invólucros do acervo, do micro ao macro, suas caixas, quaisquer sistemas de 
molduragem, estantes, vitrines, a sala de guarda e de exposição, o edifício de preservação do acervo e seu 
entorno. 
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superfície metálica. O processo tem comportamentos diferentes de 
acordo com o pH da solução circundante. No caso, como o pH esta 
sempre abaixo de 7 (área urbano-industrial, com presença de gases 
ácidos), o resultado é que a aeração diferencial provocara um aumento 
de velocidade de corrosão das zonas não aeradas, com fraca circulação 
de corrente entre as duas zonas (GRANATO, 2003, p.166).  

Diante das condições adversas de calor e umidade, apesar da poluição do 

entorno e da maresia relativamente próxima, a ventilação do Pavilhão parece ainda a 

melhor opção de que o MAST dispõe: impedir que partículas sólidas de poeira se 

demorem depositadas sobre os objetos metálicos, apesar da redução do quadro 

funcional, e instalar uma vitrine com frestas baixas de ventilação que dificulte o depósito 

de poeira e impeça a autoagressão dos produtos de corrosão e dos vapores diversos nos 

componentes da luneta 10783 de Bamberg. 

 
3.2 - Diagnóstico de Conservação do Objeto  

Oproblema central da conservação e que nada dura para sempre, todo 
objeto tem umtempo limitado de vida. Se os objetos entrassem novos 
nos museus seriam maisfacilmente conservados, desde que haveria um 
controle e um conhecimento sobre toda atrajetória do objeto (GRANATO, 
2003, p.19-20). 

O exame do instrumento levou também àquela que pode ter sido a mais antiga 

camada pictórica das peças compostas de liga de ferro, necessariamente protegidas do 

contato com oxigênio. Em, ao menos, um momento de sua trajetória de uso, a luneta 

Bamberg 10783 foi repintada em preto, mas o acesso a partes preservadas do 

instrumento sob placas e encaixes revelou a mesma cor do feltro no interior dos níveis de 

bolha: verde, comum à produção industrial do período. Ao alcançaráreasmais protegidas 

do metal, encontrou-se o verde escuro azulado, apresentado no Capítulo 1. 

O criteriosoregistro fotográfico da desmontagem de um instrumento científico, os 

esquemas gráficos e a etiquetagem garantirão a fácil remontagem. A elaboração de 

desenhos esquemáticos é importante e não deve ser desprezada, pois pode informar 

mais detalhes, emtodos os planos de interesse para o conservador responsável, 

enquanto a fotografia desfoca um plano para focar outro. Segundo Granato: 

O grande risco para o objetoe quando esta desmontado, as pecas 
espalhadas, muitas vezes esperando por pecassubstitutas, com todas as 
informações sobre a sua desmontagem provavelmente contidasna 
memóriafalível de apenas uma pessoa. O estagio de desmontagem e 
essencial esegundo Hallam [10] deve cumprir o seguinte procedimento 
[...]Partes separadas ou montadas devem ser colocadas de lado para 
exame cuidadoso;pode ser verificado, durante a desmontagem, que os 
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custos previstos para restauraçãodevem ser reavaliados, muitas vezes 
drasticamente, o que pode determinar atraso narestauração; se assim for 
e melhor montar novamente o objeto (GRANATO, 2003, p.37). 

A etiquetagem das partes é feita com os números e as letras de acordo com a 

direção tomada pelo profissional na desmontagem. Fotografar todas as etapas é 

essencial. O técnico de instrumentação do LAMET, Ricardo de Oliveira Dias, não confia 

na memória: “e não é pra confiar mesmo”, diz ele.  Em seu caderno de anotações, ele faz 

seus estudos. A Figura 53, apresentada a seguir, mostra a base triangular da luneta após 

desmontagem e etiquetagem. 

 

 

Figura 53 - Desmontagem e etiquetagem das peças da base triangular. Foto: RD, 2012. 

A fixação de partes de ligas metálicas distintas foi feita com impregnação de graxa 

ou óleo e há registros em documentos de Oficina da periódica lubrificação dos 

instrumentos. Grande parte dos encaixes, parafusos e roscas na luneta 10783 de 

Bamberg estão em perfeito estado de conservação, justamente por terem se mantidos 

protegidos de intempéries e da troca eletrolítica entre si próprios, graças à graxa e à falta 
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de meio condutor de elétrons entre as ligas metálicas que poderiam interagir. O óleo do 

sistema preservou os encaixes do elevador de inversão. 

Alguns parafusos da base, o fundo do elevador que pousa sobre ela e algumas 

peças e parafusos do micrômetro, ao contrário, parecem justamente ter sofrido 

molhamento, permeabilidade de água nas roscas e encaixes, depósito de água e mistura 

do óleo com água no contato entre as ligas de diferente potencial eletrolítico, o que 

dispôs essas peças à degradação por corrosão galvânica: houve oxidação porque o meio 

de condução eletroquímica se formou.166 

Como uma estrutura metálica lubrificada pôde corroer?Hoje, com o crescente 

desenvolvimento na área de petróleo, muitos materiais estão sendo estudados para 

aplicação em equipamentos de usinas de processamento de óleo e gás. Neste intuito, 

uma das características principais é a resistência à corrosão. Por isso, a determinação da 

corrosividade do óleo cru é importante ser estudada e avaliada, para a escolha adequada 

dos materiais em uso. Para isso, a escolha da metodologia para avaliação da sua 

corrosividade em ensaios de laboratório, sob condições nas quais a água está presente 

no estado líquido (tipicamente até 100ºC) serão determinantes para simular as condições 

que ocorrem durante produção de óleo e gás, estocagem e transporte nos pipelines.  

Quando o meio propicia condições de troca eletrolítica entre substâncias 

metálicas, quem perde elétrons (anodo) oxida e quem ganha elétrons (catodo167) reduz. 

Considera-se como eletrodo o sistema complexo do metal imerso no eletrólito (o meio). O 

eletrólito pode ser um líquido ou o solo. O meio comunica o catodo com o anodo de 

acordo com a concentração dos íons que mandam a corrente de um para o outro e assim 

está estabelecido o efeito pilha eletroquímica que não é irreversível. 

Por mais que seja estimado o potencial eletrolítico de um material isolado, 

nenhuma tabela referencia uma liga singular,com suas irregulares distribuições de 

elementos, em troca com outro material distintamente irregular em sua estrutura. O 

potencial real de um metal, em um dado eletrólito, pode depender de vários fatores, entre 

eles: o número de reações possíveis em cada eletrodo, a formação de película, a 

formação de íons complexos, as impurezas na solução, a magnitude das correntes para 

                                                
166A pilha galvânica é a troca eletrolítica que se estabelece no contato entre eletrodos metálicos diferentes. A 
maresia é um bom condutor, assim como os sais precipitados na água das goteiras do pavilhão sobre a 
luneta. 
167 A relação estabelecida entre o material que assume o papel de anodo e o material que assume o papel de 
catodo em um dado meio, foi assim resumida na definição de catodo por David Scott em seu glossário: 
“Cathode. In an electrochemical cell, the component on which reduction takes place. In many corrosion 
processes, the cathodic regions are protected during corrosion, while attack takes place at anodic regions” 
(SCOTT, 1991, p.138). 
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os possíveis equilíbrios. Por isso, o potencial real será provisório e resultante de dois ou 

mais processos: é portanto um potencial comumente chamado de potencial de corrosão 

(GENTIL, 1996, p.21-22). Mas afinal, quem é o eletrólito se os metais fizerem pilha 

eletroquímica na rosca do parafuso e não em líquido ou em solo? A umidade atmosférica. 

Nas regiões de topo do corpo da luneta de Bamberg, o filme uniforme de corrosão 

indica que depósitos de poeira e demais elementos particulados mantinham a higroscopia 

sobre o instrumento por tempo suficiente a favorecer o potencial de corrosão. Entretanto, 

a aceleração do processo de corrosão no corpo da luneta 10783 de Bamberg nos últimos 

30 anos de exposição in situ pode ter estreita relação com o crescimento industrial no 

bairro imperial de São Cristóvão. 

A oxidação se estende por grande parte do instrumento, não apenas na parte 

superior das peças pela concentração de sujidades higroscópicas, mas também pela 

manipulação em um instrumento com bastante história de uso como a Bamberg. 

Secreções da pele deveriam se concentrar nos volantes de manobra, por conta do 

manuseio intensivo dessas partes. Entretanto, foi possível observar que a distribuição 

das áreas de corrosão indica que os operadores do instrumento manipulavam o próprio 

tubo da luneta e não apenas o volante. A alavanca na base e os manípulos do 

micrômetro (verniers), peças de manobra, formaram superficialmente uma camada 

regular de oxidação, mas além destas, a distribuição da corrosão também revela que o 

impulso de rotação da luneta se dava por qualquer ponto de apoio lateral, entre o cubo e 

os mancais.  

Uma pátina marrom compõe as superfícies do contrapeso do micrômetro, do eixo 

ótico e do seu contrapeso, e da extremidade exposta do tubo de iluminação do eixo 

mecânico, enquanto o restante das ligas de cobre foram originalmente polidas e 

protegidas por resina natural tonalizada em verde. No Capítulo 1 desta dissertação, foram 

apresentadas as imagens dessas partes da luneta e comparadas com as mesmas partes 

nos exemplares de Bamberg em Chicago e em Tóquio que, apesar dos diferentes 

estágios de corrosão no restante das peças em latão, estas são precisamente as partes 

de aparência semelhante nos três exemplares.  

Além das peças de reposição listadas, da corrosão dos metais e da repintura 

preta sobre o verde da base dupla da luneta 10783 de Bamberg, há as seguintes 

degradações: 

· O prisma ou espelho dentro do cubo central pode estar sujo ou oxidado e o 

interior do eixo ótico, que é revestido de tinta preta fosca, tem alguma perda da tinta, 

danos possivelmente criados quando a luneta ficou aberta sem lente. 
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· O bocal da lâmpada interna, bastante específico, deteriora-se e é de difícil 

substituição, em função da obsolescência do modelo.. 

· Os fios do retículo não foram preservados (TAVARES, 1993). 

Diversas das partes mais delicadas da Luneta ficam acondicionadas no estojo 

(Figura 54), tombado pelo IPHAN, exposto na Reserva Técnica visitável do MAST. 

Consta na ficha de catalogação, preenchida em 1993-94, o mau estado de conservação 

da placa graduada de vidro (0132t), de seu suporte metálico (0132q) e da esquadria 

metálica (0132r) do suporte, com bolhas e rupturas na pintura por corrosão, e o estado 

regular de conservação da placa metálica dourada (0132s). 

É possível notar que, no estojo (MAST/1993/0132y), há berços de 

acondicionamento exato para o micrômetro do Talcott com seu tubo conector e para as 

lentes oculares. Um tecido felpudo reveste as peças de madeira acessórias da tampa que 

fixam e protegem as quatro partes (0132i, 0132j, 0132k, 0132p, 0132x). Entretanto, as 

partes metálicas 0132q, 0132r e 0132s vinham sendo acondicionadas no estojo, soltas, 

em contato com um metal diferente que é o tubo conector do micrômetro 

(MAST/1993/0132j). Na Figura 54, estão as partes que, junto com as lentes oculares, 

ocupam o mesmo estojo de madeira. 
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Figura 54 - Os itens no estojo de madeira que integra o conjunto Bamberg 10783. Fotos: RD, 2016 

 

Muitas das peças acima apresentam caracteres típicos de ligas de cobre, onde 

raramente não existem inclusões de chumbo como impureza das ligas. O chumbo é 

vulnerável a emissões ácidas diversas, em especial os vapores ácidos das madeiras. A 

falta de ventilação, nesse caso, evita a renovação do microclima ácido, favorecendo, não 

apenas a baixa aeração ou a aeração diferencial que corrói superfícies metálicas, como 
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também favorece a desestabilização das áreas de chumbo aparente e a corrosão 

galvânica pelo contato de metais de diferentes potenciais eletrolíticos. 

Apenas a caracterização confirmaria a hipótese de corrosão galvânica pelo tempo 

em que tais peças estão assim acondicionadas em baixa aeração. O potencial eletrolítico 

do micrômetro e seu tubo, bem superior ao delas por se tratar de um instrumento de 

precisão, possivelmente composto de um revestimento catódico bastante comum sobre 

latão, resultou no empolamento do revestimento e inicio de esfoliação nas partes 0132q e 

0132r – ligas metálicas, possivelmente, de menor potencial – e filme fino de oxidação na 

placa, possivelmente de latão, sem revestimento. 

O processo observado parece ser típico da corrosão por aeração 
diferencial. Quando da ancoragem de uma partícula de poeira sobre a 
superfície metálica, cria-se uma região de aeração diferencial, 
propiciando uma diferença de potencial que ocasiona a geração de uma 
“pilha”, onde a superfície coberta pela partícula funciona como anodo e o 
restante da superfície metálica como catodo. Como é bem conhecido, o 
processo de aeração diferencial promove uma acentuada dissolução nas 
regiões pouco aeradas (regiões anódicas), e de não corrosão nas 
regiões bem aeradas (regiões catódicas). Tal processo pode promover, 
localizadamente, danos de grande monta na superfície metálica 
(GRANATO, 2006, p.9). 

Depois de removidos os produtos de corrosão, as partes que não deitam em 

berço de acondicionamento no estojo não devem a ele retornar.  

Única parte infectada por microorganismos e uma das partes mais simbólicas de 

sua trajetória no Morro do Castelo, o nível duplo do Talcott, fotografado de topo na Figura 

55 e por baixo, na Figura 56, está dissociado do instrumento. O corante orgânico do têxtil 

foi parcialmente consumido. Pretende-se apenas combater a microbiota que destrói o 

tecido e pode gerar corrosão microbiana induzida (MIC).  
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Figuras 55 e 56 - Umidade dentro do vidro favoreceu os microorganismos que consomem o 

pigmento do feltro. Fotos: RD, 2013 

Os microorganismos se reproduzem por replicação a partir de duplicações, exceto 

os fungos que são filamentosos, então apenas crescem em colônia. Não são os esporos 

que caracterizam os fungos. Diversas bactérias tem esporos. Os fungos que tem esporos 

são patogênicos. Há, ainda, fungos mais nocivos,que são carcinogênicos. Meios com pH 

5-6,5 são propícios à maioria dos fungos, enquanto meios neutros, de pH 6-7,5, são 

propícios à maioria das bactérias, mas há bactéria de pH 13 e há bactéria de pH 0,8 em 

mina de carvão. Portanto, também não é o pH o fator decisivo na identificação da 

microbiota. Não é possível afirmar qual a contaminação do feltro, por isso chamaremos 

apenas de UFC (unidade formadora de colônias), que pode se dar em condições 

aeróbicas ou anaeróbicas. Caso o acesso do vapor d’água tenha sido obstruído por 

salinização ou quaisquer produtos de corrosão, as condições neste microclima passaram 

com o tempo a ser anaeróbicas. Na Figura 57, o nível do Talcott ainda com o verniz de 

fábrica foi encaixado como antes no eixo mecânico que hoje já não exibe vestígios do 

verniz tonalizado em verde. A Figura 58 mostra o nível do Talcott ao lado de seu 

contrapeso. 

O contrapeso-anel, com o qual o nível do Talcott operava, apresenta também 

muitos arranhões (Figura 58) e o verniz tonalizado em verde idêntico ao seu par. Não se 

constitui de têxteis. Na Figura 57, é possível notar que nada restou do verniz no eixo 

mecânico, mas o filme de corrosão que se formou pode ser protetor. 
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Figuras 57 e 58 – Comparação do estado de conservação do nível do Talcott com o do eixo 
mecânico da luneta e com o estado do contrapeso do nível. Fotos: RD, 2015. 

O feltro não deve receber reintegração cromática porque o nível do Talcott 

documenta semelhanças de fábrica e de uso, mas diferenças resultantes da dissociação, 

apresentadas na Tabela 5, a seguir. 
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Tabela 5 – Diferenças no estado de conservação resultantes da dissociação 

LUNETA NÍVEL DO TALCOTT AGENTE DE DEGRADAÇÃO 

Menos verniz tonalizado 
em verde 

 Manuseio e luz 

 Mais arranhões Sucateamento no depósito 

 Infecção Microclima fechado com umidade e 
calor, sem ventilação 

Corrosão generalizada 
das partes polidas em 

regiões de topo do objeto 

Corrosão generalizada 
das partes polidas em 

regiões de topo do objeto 

Higroscopia da poeira, ação rápida dos 
cloretos na atmosfera marinha do 

Castelo, fase anterior à dissociação das 
partes 

Corrosão em todos os 
manípulos metálicos 

 Manuseio 

Percentagem bem maior 
de corrosão 

 Aumento da poluição industrial e urbana 
na exposição in situ. 

 

A Tabela 6, a seguir, resume o estado de conservação das partes diagnosticadas, 

que já foram apresentadas ao longo dos Capítulos 1, 2 e 3. 

Tabela 6 – Estado de conservação das peças da luneta Bamberg e sua localização. 

Partes 
catalogadas Localização Estado de conservação 

Índice 
de 

figuras 

MAST 
1993/0132 a 

Base fixa triangular, 
inferior, in situ com um 
nível a W e outro a E. 

Ruim, com diversos e pequenos empolamentos 
(bolhas) no revestimento. 

50, 53, 
59, 62. 

MAST 
1993/0132 b 

Base giratória 
retangular, superior, in 

situ. 

Ruim, com empolamento (bolhas) no 
revestimento e alguma esfoliação 

(desprendimento em camadas de corrosão 
ativa). 

8, 9, 
10, 11, 
41, 62. 

MAST 
1993/0132 c 

Elevador de inversão 
in situ. 

Regular, parte com mais vestígios do verniz 
original, corrosão localizada sob o eixo central, 

danos simbólicos no verniz. 
43, 61 

MAST 
1993/0132 d 

Tubo da iluminação in 
situ. Bom estado. 34, 60 

MAST 
1993/0132 e 

Sistema de iluminação 
in situ. 

Regular, sujidades, degradação lenta dos 
revestimentos e isolantes.  
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MAST 
1993/0132 f 

Micrometro padrão: 
Círculo+vernier+espelh

o in situ. 

Algumas peças em mau estado por 
desestabilização da superfície abrasada em 

polimentos. Outras peças em péssimo estado, 
típico de corrosão por goteiras, com 

permanência de água em região de aeração 
diferencial. 

11, 47, 
50, 62. 

MAST 
1993/0132 g 

Tampa da objetiva 
original in situ. 

Pátina da face externa em bom estado e face 
interna polida com alguns pontos de corrosão. 31 

MAST 
1993/0132 h 

Nível de suspensão in 
situ. 

Regular, com filme uniforme de corrosão, mas 
peça de reposição em acrílico (possivelmente 
PMMA) opacificado pelo UV evoluirá para a 
pulverulência,se permanecer sem filtro. Não 

foram encontradas informações que 
conferissem qualquer carga simbólica a esta 
peça de reposição. Mesmo que trocada por 
vidro que permita ver o reflexo da anotação 
simbólica atrás da bolha, um filtro UV deve 

proteger tal manuscrito. 

44, 45, 
52 

MAST 
1993/0132 i 

Micrometro do Talcott: 
Gaveta móvel + tubo + 

tambor graduado + 
manípulo na sala 13, 

mob.2-7. 

Bom estado. Possível revestimento metálico  
sobre outra liga. Possivelmente não esteja 

exposto aos agentes externos desde cerca de 
1917. 

54 

MAST 
1993/0132 j 

Tubo bi-rosqueado 
internamente para o 

micrometro na sala 13, 
mob.2-7. 

Idem, conectado à parte 0132i. 54 

MAST 
1993/0132 k 

Ocular de 65x na sala 
13, mob.2-7. 

Bom estado. Filme uniforme de corrosão sob 
um reenvernizamento. 18 

MAST 
1993/0132 l 

Tubo rosqueado para 
conectar a ocular 65x 

no micrômetro 

Regular, com arranhão sobre a gravação do 
número 65 e fina camada de corrosão coberta 

por verniz. 
54 

MAST 
1993/0132 m 

Tubo bi-rosqueado 
para a ocular Bom 54 

MAST 
1993/0132 n 

Lente em aro com 
bordo recartilhado. Bom 18 

MAST 
1993/0132 o 

Lente ocular 66x em 
aro recartilhado na 
sala 13, mob.2-7. 

Bom 18 
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MAST 
1993/0132 p 

Ocular 110x em aro 
com diafragma e lentes 

na sala 13, mob.2-7. 

Bom estado. Filme uniforme de corrosão sob 
um reenvernizamento. 18 

MAST 
1993/0132 q 

Suporte retangular 
com grampos para a 

placa de vidro na sala 
13, mob.2-7. 

Mau estado, acondicionadas no estojo, soltas, 
em contato com um metal diferente que é o 
tubo conector (0132j) do micrômetro (0132i). 

Apenas a caracterização confirmaria a hipótese 
de corrosão galvânica pelo tempo em que tais 
peças estão assim acondicionadas em baixa 

aeração. 

54 

MAST 
1993/0132 r 

Esquadria do 
suporte,em metal 

pintado de preto,na 
sala 13, mob.2-7. 

Idem, junto à parte 0132q. 54 

MAST 
1993/0132 s 

Placa de metal 
amarelo com 

orifício+lamina 
aparafusada na sala 

13, mob.2-7. 

Regular, manchas de oxidação, acondicionado 
em aeração diferencial junto a outras ligas 

metálicas em processo de corrosão dentro de 
um estojo (0132y) com emissões ácidas da 
madeira não identificada. Manchas podem 
corresponder a impurezas de Pb na liga, 

sensíveis à madeira do estojo. 

54 

MAST 
1993/0132 t 

Placa de vidro 
graduado 1 e 7,na sala 

13, mob.2-7. 
Regular, perdas na tinta da numeração. 54 

MAST 
1993/0132 u 

Lente Objetiva em 
barrilete na sala 13, 

mob.2-7. 

Regular, liga metálica amarela com pontos de 
corrosão irregularmente distribuídos na face 
externa que permanecia em baixa aeração 
(fendas de expansão na tampa da objetiva 
antiga). Face interna do barrilete e lente em 

bom estado, na prateleira da estante 
novecentista na reserva técnica visitável. 

30 

MAST 
1993/0132 v 

Lupa com uma lente 
plana e outra convexa 
na sala 13, mob.2-7. 

Bom estado. Filme uniforme de corrosão sob 
um reenvernizamento. 18 

MAST 
1993/0132 w 

Anel com rosca interna 
e lente ocular de 90x 
em disco com bordo 

recartilhado na sala 13, 
mob.2-7. 

Bom estado. Filme uniforme de corrosão sob 
um reenvernizamento. 18 

MAST 
1993/0132 x 

Anel com rosca 
externa e lente em 
disco com bordo 

recartilhado na sala 13, 
mob.2-7. 

Idem, conectada à parte 0132w. 18 
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MAST 
1993/0132 y 

Estojo ON1091 na sala 
13, mob.3-4 para as 

partes i, j, k, l, m, n, o, 
p, w, x. Acondiciona 

também as partes q, r, 
s, t. 

Regular. 54 

Partes 
dissociadas 

pelo ON 
Localização Estado de conservação 

Índice 
de 

figuras 

MAST 
2002/1294 

Comutador 

As peças em liga metálica amarela apresentam 
corrosão generalizada, materiais isolante em 

bom estado, paes arranhões no verso da placa 
de material semelhante a ebonite 

20 

MAST 
1994/0247 

Nível do Talcott 

Péssimo estado, UFC dentro do nível consome 
a pigmentação orgânica do feltro. Em estado 
regular o restante da peça em liga metálica 

amarela, que apresenta filme uniforme marrom 
de corrosão e vestígios do verniz de fábrica, 

tonalizado em verde 

20, 55, 
56, 57, 

58. 

Ainda sem 
catalogação 

Contrapeso do nível do 
Talcott 

Em bom estado, revestido com o verniz de 
fábrica, tonalizado em verde, arranhado. 

Em estado regular, o manípulo em liga metálica 
amarela, que apresenta filme uniforme de 

corrosão. 

20, 58. 

- Lente objetiva original Não localizada 40 

- Pequeno nível 
transverso Não encontrado 40 

 

Quanto às partes em ligas de cobre, foi possível notar que: 

ü A corrosão avançou rapidamente nos últimos 20 anos, mas destacam-se as pátinas 

marrons em partes distintas, que parecem ser do fabricante e coincidem com as pátinas 

do exemplar preservado no Museu de História Natural de Tókio; 

ü São relevantes os vestígios do verniz tonalizado em verde, mas proteger as partes 

expostas da liga com cera ou verniz pode não ser conveniente em função da termo 

sensibilidade de diversas resinas e da polimerização acelerada sob calor, o que pode 

levar à irreversibilidade do novo verniz sem acidental remoção da camada hoje 

envelhecida. 

ü As pátinas artificiais estão em bom estado e protegem-se per si. 
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Quanto às partes em liga de ferro, possivelmente ferro fundido desprotegido: 

ü Há interesse museológico, por razões contextuais, na(s) camada(s) pictórica(s) preta(s) e 

nos vestígios da camada pictórica mais antiga, verde. 

ü O nº de patrimônio branco ON 967deve ser mantido por ser aplicado de maneira 

surpreendentemente visível em 1970 e porque esse vestígio material documenta a 

problemática dos inventários do ON. É necessário solucionar apenas alguma corrosão 

pontual em empolamentos (bolhas) sob a inscrição. 

ü A camada de tinta preta sobre os vestígios da tinta verde apresentam bolhas, que devem 

ser removidas em ambiente de baixa UR e a região da remoção mecânica dos produtos 

de corrosão deve ser imediatamente protegida com cera semissintética, caso os ensaios 

de termo sensibilidade apontem uma proporção de microcristalina mais conveniente ao 

calor agressivo do Pavilhão Bamberg, já que a cera de polietileno é mais termo sensível 

do que a cera microcristalina. A proporção de cera semi-sintética praticada em coleções 

históricas é: cera microcristalina (100g), cera de polietileno (25g) e whitespirit (250ml)168. 

ü O whitespirit não é um solvente orgânico das primeiras destilações do petróleo, portanto 

não é absoluto, assim como a nafta, o varsol e a aguarrás. Destes, apenas a nafta 

penetra e retém bem menos do que os demais, apesar de também ser um hidrocarboneto 

alifático, apolar. Os solventes orgânicos apoloares respeitam os revestimentos 

polarizados, o que nos convém. Resta a escolha pelo poder de retenção, que será 

tratado no capítulo seguinte. 

ü Descartada fosfatação nas ligas de ferro em objetos históricos, mas refletir 

posteriormente sobre a ancoragem protetiva de uma tinta e sem a qual o ferro se expõe 

irregularmente ao oxigênio.  

ü Reintegração das bases com um preto, como em Cesare Brandi, ao invés de tentar um 

verde imitativo do primeiro verde cujos vestígios estão sob as placas aparafusadas, pode 

ser uma solução ao ferro exposto, mas pode-se considerar o filme passivo de oxidação 

que será confirmado por caracterização. A proteção contra poeira e decaimento salino 

com vitrine ventilada já foi tratada acima. 

ü Um revestimento protetivo apenas reintegrante das partes expostas exigiria que se 

trepasse cerca de 2mm de reintegração cromática sobre a tinta antiga, por razões de 

proteção em todo o perímetro da tinta restante para impedir pitting nas bordas do 

                                                
168 Gilroy, D.; Godfrey, I. A Practical Guide to the Conservation and Care of Collections. Western 
AustralianMuseum, Perth, 1998. 
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retoque, o que teria de ser justificado no painel + multimídia na exposição permanente: a 

margem de segurança no preenchimento, o histórico das camadas e a controvérsia do 

último nº de inventário. 

Plásticos: 

ü Plástico incorporado na fase de aposentadoria da luneta também faz parte da trajetória 

ü Pode-se trocar o cilindro acrílico por outro translúcido com filtro UV ou por cilindro de 

vidro ou manter o cilindro no nível com a fenda para baixo, mas desacelerar a 

degradação com filtro UV enrolado por fora e encaixado sob as peças laterais 

ü Painel + multimídia no Pavilhão mostrarão a história e o restauro, justificando o respeito à 

solução dos técnicos, apesar da opacificação do plástico. 

A Tabela 7, a seguir, apresenta os critérios de diagnóstico e suas legendas. 

 
Tabela 7 - LEGENDA DO DIAGNÓSTICO BAMBERG 

BOM 
ESTADO 

 

1.a. Superfície das peças preservada, aparentando pouco uso ou 
protegidas por graxa ou óleo ou protetivo original 

1.b. Presença de poeira e/ou graxa ressecada, com verniz recente 
espesso e/ou polimento excessivo e/ou filme passivo de  corrosão 

ESTADO 
REGULAR 

2.c. 
Cerca de 50% de superfícies metálicas com produtos de corrosão 
em filme marrom de pouca espessura, além da poeira e/ou graxa 

ressecada 

2.d. Perda por corrrosão ativa com peça acrílica de reposição 

MAU 
ESTADO 

3.e. Cerca de 75% de superfícies metálicas com produtos de corrosão,  
em filme mais espesso e/ou com peça de reposição degradada 

3.f. resina aplicada sobre produtos de corrosão 

 
 

PÉSSIMO 
ESTADO 

4.g. 
Cerca de 90 a 100% de superfícies metálicas com produtos de 
corrosão em filme mais espesso, além das partículas sólidas de 

sujidade ou corrosão 

4.h. Avançada deterioração geral ou avançada corrosão localizada 
e/ou suspeita de biodeterioração 

4.i. Corrosão em camadas e bolhas em áreas protegidas por pinturas 

 

Tamanha carga simbólica em diversos danos da Luneta 10783 de Bamberg levou 

a equipe169 a reconsiderar a avaliação prévia que julgava em mau estado o conjunto do 

                                                
 169 A equipe multidisciplinar que trabalha na pesquisa e avaliação da luneta compõe-se de dois astrônomos, 
Tânia Dominici e Jair Barroso Junior, dois técnicos de instrumentação, Ricardo de Oliveira Dias e Carlos do 
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instrumento. Assim, a análise dos dados colhidos no diagnóstico por exame 

organoléptico, segundo os critérios de avaliação por fim adotados foi de que 70% da 

materialidade se encontra em condições regulares a boas de conservação, como pode 

ser visto na Tabela 8, a seguir. 

Tabela 8 – Levantamento da quantidade (%) de peças em mau estado 

 

G
ra

us
 d

e 
de

te
rio

ra
çã

o 

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO PARTES DO OBJETO 

40
%

  

1.
 B

om
 e

st
ad

o 

a. Superfície das peças preservada, 
aparentando pouco uso ou protegidas 
por graxa ou óleo ou protetivo original 

b. Presença de poeira e/ou graxa 
ressecada, com verniz recente espesso 
e/ou polimento excessivo e/ou filme 
passivo de corrosão 

 

As colunas de liga de cobre que serão 
preservadas no estado, o acrílico de 

reposição dentro do micrômetro e 
algumas peças dentro do micrômetro, 
oculares, conectores e micrômetro do 

Talcott. Eixos ótico tem pátina 
semelhante à de Tóquio e semelhante 

à pátina de fábrica de dois 
contrapesos. 

30
%

 

2.
 E

st
ad

o 
re

gu
la

r 

c. Cerca de 50% de superfícies metálicas 
com produtos de corrosão em filme 
marrom de pouca espessura, além da 
poeira e/ou graxa ressecada 

d. Perda por corrrosão ativa com peça 
acrílica de reposição 

Eixo mecânico e demais regiões com 
corrosão por depósito de poeira, 

acrílico de reposição no micrômetro 
fixa parafuso bastante deteriorado por 
corrosão, objetiva, tampa da objetiva, 

20
%

 

3.
 M

au
 e

st
ad

o 

e. Cerca de 75% de superfícies metálicas 
com produtos de corrosão,  em filme 
mais espesso e/ou com peça de 
reposição degradada 

f. resina aplicada sobre produtos de 
corrosão 

 

Peças de liga de cobre que parecem 
ter sofrido com as goteiras estão 

esverdeadas, falta de graxa depois de 
uma desmontagem pode ter 

provocado algumas corrosões 
galvânicas, superfície curva que sofria 
rotação a seco e parafuso de liga de 

ferro sem graxa no contato estão com 
filme espesso de corrosão alaranjada, 

níveis traseiro e lateral, acrílico no 
nível de cavalete 

                                                                                                                                              
Nascimento, duas museólogas, Cláudia Penha dos Santos e Maria Lúcia Niemeyer Loureiro, além da 
mestranda e seu orientador, contribuindo com o ponto de vista da Conservação-Restauração. 
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10
%

 

4.
P
és

si
m

o 
es

ta
do

 

g. Cerca de 90 a 100% de superfícies 
metálicas com produtos de corrosão 
em filme mais espesso, além das 
partículas sólidas de sujidade ou 
corrosão 

h. Avançada deterioração geral ou 
avançada corrosão localizada e/ou 
suspeita de biodeterioração 

i. Corrosão em camadas e bolhas em 
áreas protegidas por pinturas 

 

Base B com bolhas, peças das bases 
A e B e do micrômetro onde parece 

ter havido penetração da água, 
infecção no nível do Talcott. 

 

Segundo os preceitos clássicos da Restauração, os danos devem ser corrigidos. 

Entretanto, os rabiscos que arranharam o verniz têm uma carga de significado para as 

memórias da Eletroeletrônica no Observatório Nacional. Fica, portanto, determinada a 

coluna manuscrita do elevador de inversão (MAST1993/0132c) como parâmetro dos 

critérios adotados para diagnóstico neste estudo de caso. Se a coluna manuscrita é 

considerada em estado regular de conservação, o tratamento das peças regulares não 

será quase nenhum. 

 

3.3 - A Valoração dos Danos na Luneta 10783 de Bamberg 

A atribuição de valor a características incorporadas ao conjunto original não é uma 

novidade na Preservação de Patrimônio Histórico, mesmo que restauradores a 

considerassem apenas uma onda revisionista. Que outros valores são esses que se 

sobrepõem ao valor estético neste estudo de caso? 

Traçando um percurso de Camilo Boito (1836-1914) aos teóricos contemporâneos 

da restauração, é possível notar que os avanços se mantiveram entre os monumentos 

artísticos e arquitetônicos, relegando o valor de funcionalidade aos demais objetos. 

Entretanto, mesmo que as teorias de Cesare Brandi tenham privilegiado as obras de arte, 

foi a década de 1950 aquela que implantou os conceitos de transitoriedade, parcialidade 

e relatividade de qualquer restauração, um importante passo no conceito de verdade-

autenticidade que contribuiu para as reflexões dos anos 1960 em preservação dos 

“belos” instrumentos científicos. Precisaríamos avançar mais.  
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Ao tratar da carga simbólica de um objeto para determinado grupo de pessoas 

afetadas por ele, Salvador Muñoz-Viñas fragilizou os conceitos de verdade. Buscar a 

verdade deixa de ser o critério, “mas sim facilitar a leitura do objeto para melhor 

compreendê-lo e para favorecer seu potencial de comunicação” (GRANATO; CAMPOS, 

2013, p.5). Foi a comunicação entre os saberes a mudança que Hilton Japiassu já 

propunha em 1976 e que ainda encontra dificuldades de aplicação entre os restauradores 

autônomos do século XXI - pressionados que são pelo gosto dos colecionadores em fruir 

objetos “belos” e objetos que “funcionam” e naturalmente entre cientistas da Conservação 

atentos às reações ininterruptas que desestabilizam a estrutura dos materiais. O 

equilíbrio entre os saberes compartimentados e o consenso entre diferentes áreas de 

conhecimento ainda não tem sido fácil, como Maria Luísa Soares já havia alertado:  

Nos tempos atuais, não há lugar para saberes compartimentados. No 
entanto, devemos atentar para a atitude de abertura que considera todo 
conhecimento importante, defendida por Japiassu, para não haver 
transgressão do que vem a ser a essência da interdisciplinaridade, 
incorrendo em uma ditadura epistemológica de uma área de 
conhecimento ou disciplina sobre as outras (SOARES, 2006, p.108-
109).170 

Entre os diferentes saberes há convergências e também diferenças. Segundo 

Soares, sem ambas, o Conhecimento não avança, não acontece a multiplicidade de 

ações necessárias tanto à conservação preventiva como à intervenção responsável em 

um bem cultural (SOARES, 2006, p.109-110).  

Se a preponderância do valor estético e da funcionalidade hoje soa pueril, as 

razões científicas para eliminar os danos, não. Acontece que, neste século, o conceito de 

autenticidade virou de ponta-cabeça: 

Assim, foi possível observar o quanto a mudança de paradigma das 
práticasempíricas para as práticas científicas e da ênfase da 
conservação-restauração para aconservação preventiva podem auxiliar 
nosentendimento dos critérios e justificativas deescolhas sobre as 
intervenções propostas e efetivadas aos documentos de arquivos 
aolongo dos tempos. Aponta-se, contudo, que a adoção pelo aspecto 
funcional dodocumento ainda é uma realidade em muitas ações 
interventivas, principalmenterelegando o aspecto histórico que 
caracteriza o original como autêntico (HANNESCH, 2013, p.87-88). 

                                                
170 Do original: “Em los tiempos actuales, ya no existe lugar para un saber compartimentado. Sin embargo, 
debemos estar bastante atentos a la actitud de apertura que considera todo conocimiento importante, 
preconizado por Japiassu, para que no haya trasgresión de lo que viene a ser la esencia de la 
interdisciplinariedad, incurriendo en una dictadura epistemológica de una área de conocimiento o disciplina 
sobre las otras” (SOARES, 2006, p.108-109), traduzido pela aluna. MariaLuisa Soares refere JAPIASSU, 
Hilton. Interdisciplinaridade e Patologia do Saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
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A reflexão da Conservadora-restauradora OzanaHannesch cabe também aos 

documentos tridimensionais que, assim como os documentos textuais, enfrenta ainda 

hoje algumas práticas de supressão das evidências de sua singular trajetória, que não foi 

vivida por outros atores em relação a um outro exemplar em outras instituições. 

Entretanto, a queda do conceito de verdade já permitiu o avanço das reflexões sobre 

autenticidade no século XXI e, em restauração, “muitas práticas passam a ser revistas” 

(HANNESCH, 2013, p.70).  

Para a UNESCO, autenticidade já não tratava de pureza desde a virada ao século 

XXI. É possível que devamos este avanço ao reconhecimento tardio do Patrimônio 

Imaterial, que despertou a atenção dos conservadores-restauradores de objetos 

musealizados sobre as evidências históricas que podem ter sido apagadas, resultando na 

preservação de um modelo igual aos outros e não na preservação de um documento 

tridimensional. 
Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em 
geração, é constantemente recriado por grupos em função de seu 
ambiente, de sua interação com a natureza, gerando um sentimento de 
identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito 
à diversidade cultural e a criatividade humana (UNESCO, 2003 apud 
ALVES, 2010, p. 551). 

O valor social conferido à autenticidade passou a determinar a atribuição de 

relevância à pesquisa documental sobre as práticas incorporadas pelos atores sociais à 

tradição no patrimônio imaterial. Esse novo entendimento da autenticidade passou então 

a determinar as Orientações Técnicas da UNESCO para aplicação da Convenção do 

Patrimônio Mundial: 

II.E Integridade e/ou Autenticidade  

[...] 79. Os bens propostos para inscrição de acordo com os critérios (i) a 
(vi) devem satisfazer as condições de autenticidade. O Anexo 4, que 
inclui o Documento de Nara sobre a autenticidade, fornece uma base 
prática para o exame da autenticidade desses bens, conforme a seguir 
se resume.  

80. A capacidade de compreender o valor atribuído ao património 
depende do grau de credibilidade ou de veracidade que se pode atribuir 
às fontes de informação relativas a esse valor. O conhecimento e a 
compreensão dessas fontes de informação, no que toca às 
características originais e subsequentes do património cultural, e ao seu 
significado, constituem as bases necessárias para a avaliação de todos 
os aspectos da autenticidade.171 

                                                
171Trecho das Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial  da UNESCO. 
Disponível em: <http://whc.unesco.org/archive/opguide08-pt.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2016.  
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Mesmo assim, com todo o esforço interdisciplinar que orientou os novos rumos 

em Preservação, ainda consideramos que impasses se estabelecem em relação aos 

Objetos da C&T no que tange à busca de fontes de informação para valoração de danos 

e de canibalizações e os critérios de credibilidade das fontes de informação sobre os 

consertos e os materiais incorporados aos objetos outrora funcionais.  

Com o auxílio de Bárbara Appelbaum (2009, p. 182-189), é possível levantar 

algumas questões que devem pesar sobre a valoração dos danos e das trocas de peças 

nos objetos do acervo MAST e, em especial, no objeto desta pesquisa: Como falar de 

autenticidade quando tratamos de diversas fases na trajetória da luneta? O estado atual 

seria o autêntico? Ou talvez o estado em que estava no final de sua trajetória de uso? Ou 

deveríamos retomar a autenticidade na idade em que Domingos da Costa a operava, 

ainda sem canibalizações? Ainda haveria quem afirmasse ser autêntica apenas a luneta 

10783 como saiu de Friedenau, na Alemanha? Todo o processo de sua trajetória: a fase 

de uso, a fase de abandono, o retorno ao uso e a sua trajetória no MAST não 

documentam sua autenticidade? Ou diríamos não à fase de sucateamento do patrimônio 

do ON em depósito? Se uma mossa resultante do empilhamento dos instrumentos 

“aposentados” for removida, que história o MAST quis contar? Ademais, não se pode 

esquecer que o único estado conhecido da luneta é o atual. Assim, não há como retomar 

ou levá-la para um estado anterior no tempo. 

O MAST desde sua origem é um Museu de Ciência e Tecnologia, não um Science 

Center, portanto são poucos os exemplares históricos que operam em interação com o 

público. Entretanto, em alguns museus pelo mundo, ainda prevalecem aspectos técnicos 

em detrimento do contexto histórico que os instrumentos documentam, mas funcionar 

“pode não ser a característica mais importante do objeto” (GRANATO; CAMPOS, 2013, 

p.6). Granato e Campos então retomam William Morris (1834-1896) e John Ruskin (1819-

1900) para apresentar a visão conservacionista de Hazel Newey, que propôs, no final do 

século XX, o uso de réplicas junto à exposição de coleções científicas e industriais, a fim 

de poupar instrumentos singulares – como a luneta 10783 de Bamberg – de qualquer 

fetiche em tê-la funcionando. Um modelo físico ou virtual, sem conteúdo histórico, fará 

sua vez. Mesmo assim, os maiores desafios em conservação de patrimônio científico e 

tecnológico ainda persistem: a interação de materiais em um mesmo objeto cujas peças 

não podem ser expostas separadamente, os materiais cuja identificação exige 

caracterização por tecnologias pouco acessíveis e etc.. 
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Durante a pesquisa histórica e técnica que precede a intervenção, e convictos de 

que até pincelar a poeira tem caráter irreversível, os técnicos de conservação procuraram 

assinaturas, gravações, numerações, riscos, abrasões, áreas de mais oxidação e 

diferentes camadas de sujeira. As sujeiras da fase histórica como as da fase utilitária 

podem confundir-se com alterações químicas e produtos de corrosão diferenciados que, 

diagnosticados, podem determinar os rumos do trabalho ou até a inviabilidade do 

restauro. 

Durante todas as etapas da desmontagem, a etiquetagem, as fotografias, 

desenhos e descrições foram feitos. Granato (2007) alerta que “nos museus, a causa 

mais comum de deterioração de acabamentos originais é a limpeza e polimentos 

entusiásticos e impróprios” (2007, p.128). Remoção química de produtos de corrosão 

pode ser pouco controlável e pode ser substituída pela remoção mecânica. Entretanto, 

Granato reafirma seu caráter também irreversível, e, através de Hermann Kühn, lembra 

que a pátina que se forma lentamente no metal é evidência da antiguidade do objeto, 

mas pode ser uma camada ativa de corrosão, que desintegre o objeto histórico em longo 

prazo (KÜHN, 1989 apud GRANATO, 2007, p.140). Para Hannesch: 

Assim, entender o que significa o “estado” de um documento quando 
este está classificado em ótimo, bom, regular ou ruim, ou igualmente se 
há diferença entre um documento em estado ruim, precário, péssimo e 
grave, são alguns exemplos da importância da adoção de um quadro de 
classificação que seja compartilhado por todos os que realizam ou que 
se servem da informação sobre o estado de conservação de um 
documento/acervo (HANNESCH, 2013, p.173). 

Os critérios de diagnóstico podem ser matematicamente mensuráveis e 

classificatórios, mas não determinantes isoladamente nesta metodologia. Optamos por 

discutir os valores dos danos na luneta 10783 de Bamberg através de autores mais 

recentes para que a valoração do objeto caminhe lado a lado com a necessidade de 

interromper corrosões ativas, garantindo a preservação do máximo possível de danos 

historicamente relevantes e garantindo as condições de retratabilidade às futuras 

gerações. Não é possível valorar sem negociar. Appelbaum distingue, sem hierarquizar, 

os valores de raridade, de idade, de pesquisa, de arte, de uso, de valores como o 

estético, o histórico, o associativo, o sentimental, o monetário ou um valor educativo, 

comemorativo ou até um valor de novidade que se sobreponha a outros valores 

igualmente considerados, enfim, valoração necessariamente negociada com diversos 

atores afetados pelo bem patrimonial (APPELBAUM, 2009, p. 88). Portanto, as 

ponderações devem considerar  a missão de cada instituição, como alerta Ozana 

Hannesch: 
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Assim, cada instituição irá estabelecer seus critérios, apoiada na sua 
missão, em seus acervos, no contexto político e social no qual está 
inserida, e em função das análises e capacidades de julgamento da 
equipe. Neste sentido, quanto maior o nível de informações reunidas 
sobre o acervo e maior o número de especialistas a definir prioridades, 
melhores e mais adequadas são as escolhas (HANNESCH, 2013, 
p.168). 

3.4 - Ponderações e Protocolo de Trabalho 

As hipóteses levantadas a seguir foram agrupadas quanto ao estado de 

conservação das superfícies. 

A) BASE A (inferior, fixa) e BASE B (superior, giratória) EM LIGA DE FERRO 

 
Figura 59 - Base A, inferior, e base B, que sobe em duas torres laterais. Foto: Marroquim, 2013 

(detalhe) 

 

Estado de conservação: 

· Áreas de atrito e de manipulação perderam as camadas pictóricas; 

· Muitos pontos de bolha na camada pictórica com esfoliação do metal; 

· Áreas cobertas pelas placas apresentam pintura verde; 

· Áreas expostas apresentam pintura preta. 

 

Ponderações: 

· A tinta verde sob as placas seria a mais antiga; 

· Sob a pintura preta haveria vestígios da pintura verde; 

· A repintura preta teria sido feita no período em que os objetos de C&T eram 

fabricados com essa cor como acabamento estético, assim como em outro momento 

de modismo, o cinza para a Zenithal de Heyde foi o novo tom “modernizada”; 
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· Seriam bem sucedidos os testes de solubilidade apenas da camada pictórica 

preta com swab em área de pouco interesse, a fim de apresentar aos colaboradores 

da equipe intersetorial a possibilidade de eliminação dessa camada recente; 

· Seria o verde original a camada pictórica escolhida pela equipe não apenas como 

o tom característico de um período marcante do fabricante, quando a base, o verniz e 

o interior dos níveis de bolhas assim estabeleciam um conjunto de fábrica, mas 

essencialmente porque a esta repintura não se agregaram valores comprovados 

nesta pesquisa.  

· A camada pictórica verde das bases seria considerada pela equipe do LAMET 

aquela de maior interesse simbólico para grande parte das décadas em que operou, 

mas o NUDCAM sugere manter a repintura preta como documento da rotina de 

repintura periódica das partes em liga de ferro dos instrumentos, não apenas com 

função protetiva, mas com intenção de alterar sua cor; 

· Seria avaliada em corpos de prova a temperatura suportável para a cera 

microcristalina + cera de polietileno172em estufa desligada após atingir 50ºC e 60ºC, 

reduzindo aos poucos a quantidade de polietileno na pasta; 

· Seria substituída a aguarrás por outro solvente alifático que, diferente dos spirits, 

tenha pouco poder de penetração e de retenção, a fim de evitar o descolamento dos 

vestígios de revestimento, enquanto retido entre o revestimento orgânico e a 

superfície metálica; 

· Seria avaliada a possibilidade de desengordurar a superfície antes da aplicação 

da cera com o mesmo solvente orgânico que pode ser éter de petróleo ou a nafta 

solvente; 

 

Objetivos:  

· Fotografar e relatar os resultados dos testes para avaliação em equipe; 

· Oferecer uma alternativa de protetivo estável, portanto, que não polimerize como 

as tintas e os vernizes envelhecidos que se deseje preservar; 

· Devido às condições adversas de raios luminosos e temperatura no espaço 

expositivo, descartar o uso de qualquer resina não testada o suficiente em simulação 

acelerada de envelhecimento; 

                                                
172 “uma cera de protecao especifica, muito utilizada pelos museus europeus e cuja composicao e a 
seguinte: cera microcristalina (100g), cera de polietileno (25g) e aguarras (250ml)” (GILROY; GODFREY, 
1998 apud GRANATO, 2003, p.262). 
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· Garantir ventilação e filtragem UV; 

· Garantir maior tensão superficial do novo protetivo, sem qualquer retenção sob a 

porosidade dos filmes orgânicos de revestimento; 

· Não criar novas superfícies brilhantes. 

 

B) PÁTINA DO EIXO ÓTICO, DO SEU CONTRAPESO E DO CONTRAPESO DO 

MICRÔMETRO 

 

 
Figura 60 - Pátinas de fábrica. Foto: Marroquim, 2013 (detalhe) 

 
 

Estado de conservação: o filme uniforme de corrosão que estas peças apresentam 

corresponde ao estado de conservação das mesmas peças em um exemplar consultado 

por esta equipe, cujas peças polidas estão em condições muito melhores do que as 

peças polidas da luneta 10783 de Bamberg e está preservado no National Museum of 

Nature and Science de Tokyo, que foi exposto em vitrine.  
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Hipótese: o filme de corrosão no eixo ótico, em seu contrapeso e no contrapeso do 

micrômetro seja passivo e tenha sido produzido pelo fabricante Bamberg. 

Objetivo: preservar as pátinas que se apresentam como marcas registradas da Bamberg 

no exemplar musealizado que não sofreu descaracterização intencional. 

 

C) VESTÍGIOS DO VERNIZ VERDE SOBRE AS LIGAS DE COBRE POLIDAS DE 

FÁBRICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Verniz verde de fábrica. Foto: RD, 2013 

Estado de conservação: 

· Verniz verde translúcido oxidado e menos preservado nas áreas de manipulação; 

· Verniz verde translúcido oxidado nas partes que saíram de uso possivelmente 

antes de 1922: contra-peso e segundo nível; 

· Verniz verde oxidado removido da coluna W com instrumento pontiagudo de 

material desconhecido, que pode ou não ter afetado a superfície do metal; 

Hipóteses: 
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· Registro manuscrito por gravação no verniz tenha sido deixado por um técnico 

de instrumentação, já que a região é acessível por parcial desmontagem; 

· Limpeza antes da cera possa se dar com um dos solventes alifáticoscom pouco 

poder de penetração e de retenção; 

· Verniz antigo (1905-1907), polar pelo tempo e pelo calor que acelera o 

envelhecimento das resinas naturais, suportaria higienização com hidrocarbonetos 

líquidos ou sólidos, desde que isentos de componentes penetrantes, que retenham o 

solvente orgânico, mesmo que apolar, entre o revestimento orgânico e a liga metálica. 

Objetivos: 

· Preservar os resíduos do verniz verde onde está bem ancorado; 

· Fotografar e relatar o resultado dos testes; 

· Aguardar análise dos produtos de corrosão localizada ao longo das colunas; 

· Aplicar camada protetiva de cera microcristalina ou de verniz estável incolor e 

aspergido em solução apolar com hidrocarboneto alifático com pouco poder de 

retenção, para interromper a degradação das colunas, mantendo os vestígios do 

verniz verde manuscrito. 

 

D) CORROSÃO GENERALIZADA NAS PARTES DESPROTEGIDAS 
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Figura 62 – Corrosão possivelmente ativa pode exigir remoção seguida de revestimento. Fotos: 
RD, 2013. 

Estado de conservação: 

· Algumas peças em liga de cobre da engrenagem apresentam filme espesso de 

corrosão ou manchas verdes como produtos de corrosão; 

· As sapatas e faces inferiores em liga de ferro apresentam indícios de molhamento 

e salinização pelas goteiras relatadas e os sais depositados devem ser removidos das 

peças. 

 

Ponderações: 

· Seria necessário revestir imediatamente as peças submetidas à remoção 

mecânica dos produtos ativos de corrosão; 

· Seria possível remover apenas os vestígios do verniz dourado mais recente, antes 

de aplicar um novo revestimento nas peças restauradas, mas é possível se chegar à 

constatação de que o calor excessivo e a exposição luminosa tenham acelerado a 

polarização da resina mais recente, ao ponto de se aproximar da região de 

solubilidade ou de entumecimento da resina que se pretende perpetuar; 

· Não se deveria buscar um tom imitativo do verde semelhante ao verniz de 

Bamberg no período mais antigo; 

· Nenhum brilho novo seria bem vindo a sua aparência, portanto alguma 

porcentagem de resina acetinada, fosca ou cera deveria ser calculada para este 

revestimento, como se calcula para uma obra de arte; 
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· Os testes em ambientes distintos de oscilação climática seriam conclusivos em 

um ano; 

· Seria possível, ao menos, aplicar a camada protetiva em peças da luneta que não 

tenham mais nenhuma proteção. 

Quanto às partes da luneta em liga de cobre, possivelmente latão173, onde não 

resta mais nenhum vestígio do protetivo e cuja superfície diminuta, ou cônica ou 

cilíndrica, permita cogitar alguns métodos de remoção da corrosão generalizada, convém 

recuar a David Scott (1991), que continua sendo referência em novas publicações do 

Getty Conservation Institute em esculturas e objetos metálicos arqueológicos, antigos ou 

históricos, como apresentado no trecho a seguir: 

O polimento eletrolítico ou eletromecânico pode ser empregado do 
estágio de moagem e pode dar um acabamento mais perfeito do que o 
que pode ser obtido com o polimento manual. Desvantagens ocorrem 
com muitas amostras arqueológicas por causa da corrosão extensa que 
eles podem ter sofrido; A presença destes produtos de corrosão significa 
que as reações de anodo / catodo locais podem resultar em dissolução 
excessiva da amostra. Se uma fase de uma liga de duas fases estiver 
ligeiramente corroída, pode ser atacada preferencialmente a uma taxa 
acelerada (SCOTT, 1991, p.66).174  

A opção pelo uso de processos oxiredox na remoção de produtos de corrosão 

pode ser descartada na Conservação-Restauração de um bem histórico se a equipe levar 

em consideração que: 

1. O potencial eletrolítico de uma liga metálica não é o mesmo em toda a sua extensão, 

podendo variar muito a composição e portanto variar seu potencial eletrolítico em 

distintas regiões da liga; 

2. Tratando-se de ligas metálicas onde há camada de corrosão, o pH varia entre sua 

superfície e sua região interna. O pH interno pode ser, por exemplo, muito mais baixo 

do que na superfície do objeto; 

                                                
173 O Glossário oferecido por David Scott assim define: Alloy. A mixture of two or more metals. The term 
alloying suggests the mixture was deliberate. […] Brass. An alloy of copper and zinc, usually with copper as 
the major alloying element and zinc up to 40% by weight. Early brasses were binary alloys containing 90-70% 
copper and 1 0-30% zinc. The color of brass changes with increasing zinc content from a rich copper-red 
through pale yellow to white as the zinc increases (SCOTT, 1991, p.137). 
174Do original, traduzido pela aluna: “Electrolytic or electromechanical polishing can be employed from the 
grinding stage and may give a more perfect finish than that obtainable from hand-polishing. Disadvantages 
occur with many archaeological samples because of the extensive corrosion that they may have undergone; 
the presence of these corrosion products means that local anode/cathode reactions may occur with excessive 
sample dissolution as a result. If one phase of a two-phase alloy is slightly corroded it may be preferentially 
attacked at an accelerated rate” (SCOTT, 1991, p.66). 
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3. A composição das ligas de cobre, considerando as inclusões de suas impurezas, não 

se mostra segura nem para eletrólito ácido nem para eletrólito alcalino; 

4. A expulsão de átomos de hidrogênio175 na alta temperatura não seria possível pela 

singularidade das peças de um instrumento científico; 

Uma das surpresas possíveis em uma operação eletroquímica seriam riscos ou 

um arranhão que convertesse, repentinamente, em anodo uma região do catodo. Vicente 

Gentil (1996) explica esta situação como pilha ativa-passiva e de ação local. Mesmo que 

uma liga metálica tenda a formar um filme passivo de oxidação em sua superfície, “os 

íons cloreto penetram, através de poros ou falhas, na rede cristalina da película 

passivadora ou dispersam, sob a forma coloidal, a película, aumentando sua 

permeabilidade” (GENTIL, 1996, p.31) e formando pontos anódicos cercados de grandes 

áreas catódicas. Até pequenas variações na estrutura e na espessura da película 

passivadora podem vulnerabilizar o material metálico.  

A redução catódica parece estar sob controle, mas reações paralelas ocorrem e 

complicações mais profundas do que os inconvenientes do polimento podem ser notadas 

nas protuberâncias, ou nas reentrâncias, ou não notadas em falhas internas, que podem 

afetar a longo prazo um objeto em que não cabe o monitoramento e análise de falhas 

para descarte de uma peça e sua reposição. O objeto histórico é um exemplar único que 

se pretende legar às gerações futuras. David Scott também apresenta os riscos dos 

tratamentos eletrolíticos e sugere politrizes, apesar da vulnerabilização da superfície 

polida: 

Métodos mecânicos são geralmente preferíveis, a menos que haja uma 
razão particular para o uso de outras técnicas. Por exemplo, esferas de 
ouro granulado, difíceis de gravar, foram polidas e gravadas ao mesmo 
tempo usando uma técnica de polimento eletromecânica em uma 
adaptação da máquina Struers "Autopol". § Uma seção recém-polida 
deve ser examinada metalograficamente o mais rapidamente possível: 
algumas superfícies mancham rapidamente e terão de ser repolidas. 
Amostras de metal antigas devem ser sempre examinadas no estado 
polido para começar, uma vez que pode haver muitos recursos já visíveis 
sob o microscópio (SCOTT, 1991, p.67-68).176  

                                                
175 Um processo bastante comum de corrosão intergranular acontece pela fragilização pelo hidrogênio, que, 
por ser o menor dos átomos, pode penetrar facilmente uma matriz metálica, se inserir nos seus contornos de 
grão e combinar-se com outros átomos para formar moléculas e gerar tensões residuais no material, 
tornando-o frágil, com possibilidade de ruptura abaixo da própria tensão de escoamento. 
176Do original, traduzido pela aluna: “Mechanical methods are generally preferable unless there is a particular 
reason for the use of other techniques. For example, granulated gold spheres, difficult to etch, were polished 
and etched at the same time using an electromechanical polishing technique on an adaptation of the Struers 
"Autopol" machine. § A freshly polished section should be examined metallographically as soon as possible: 
some surfaces tarnish rapidly and will have to be repolished. Ancient metal samples should always be 
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Quando não há razão para suprimir um filme uniforme de corrosão, não será feito 

dessa forma o exame da superfície de um objeto histórico. As intervenções mecânicas 

são mais controláveis, mas a perda de material metálico é inevitável. Virgínia Costa 

(2001) cita dados das pesquisas de Richter e Schmidt (1994) e Jaro (1989) que 

mensuraram a perda de massa em polimentos frequentes e a desestabilização da 

superfície pela perda do filme passivo de corrosão que lhe conferia proteção.  

Antes de iniciar qualquer tratamento, devem ser tomadas certas 
decisões técnicas e estéticas, uma vez que mesmo a mínima 
intervenção retira um pouco de prata metálica e a repetição dos 
procedimentos de limpeza inevitavelmente provoca desgaste progressivo 
do objeto, correspondendo, em vários casos, a uma perda média de 1 a 
3 % do peso do artefato em um período de 200 a 300 anos177. Além 
disso, deve-se ter em mente que os produtos de corrosão existentes na 
superfície podem atuar como uma barreira para reação posterior com o 
meio ambiente e, portanto, sua remoção torna o objeto mais reativo178 
(COSTA, 2001, p.24).179 

Mesmo se tratando de ligas de prata, a análise dos dados da pesquisa de Richter 

e Schmidt (1994) é útil a este Termo de Referência de Conservação por duas razões 

desenvolvidas a seguir. A primeira delas é que a perda de material metálico pela 

reincidência do uso de massas polidoras é constatada macroscopicamente quando há 

um revestimento metálico sobre a liga de base do objeto, como é o caso das peças da 

luneta 10783 de Bamberg, apresentadas na Figura 45, mas não são flagrantes quando a 

superfície se constitui da própria liga de base. A segunda razão diz respeito às 

propriedades do cobre que compõe cerca de 10% das ligas de prata comercializadas, 

mais cobre ainda em material de solda e cerca de 40-90% nas ligas de cobre que 

compõem esta luneta. 

Por observação macroscópica, foi possível notar que a liga de base da câmera do 

micrômetro apresenta tonalidade entre o dourado e o marrom, sobre a qual havia um 

revestimento de metal prateado que vinha se perdendo por abrasão da superfície e por 

abrasão de topos da superfície. O “banho de estanho” e o “banho de cromo” em latão são 

                                                                                                                                              
examined in the polished state to begin with since there may be many features already visible under the 
microscope” (SCOTT, 1991, p.67-68).  
177 RICHTER, E.-L.; SCHMIDT-OTT, K..ZurOberflächenbehandlung von Silber. In: HEINRICH, P. (org.). 
Metallrestaurierung – BeiträgezurAnalyse, Konzeption und Technologie.Callwey, 1994, p.182-195. 
178 JARO, M., Re-corrosion of silver and gilt silver threads on museum textiles after treatment.  
International Restorer Seminar. Veszprém, 1989, pp. 95-98. 
179Do original, traduzido pela aluna:  “Before any treatment commences, certain technical and aesthetic 
decisions must be made, because even a minimal intervention removes a little metallic silver and the 
repetition of cleaning procedures inevitably causes progressive wear to the object, corresponding in several 
cases to a mean loss of 1 to 3% of the artefact’s weight in a period of 200 to 300 years.Moreover, it should be 
kept in mind that corrosion products existing at the surface can act as a barrier for further reaction with the 
environment, and that their removal therefore makes the object more reactive” (COSTA, 2001, p.24). 
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revestimentos catódicos comuns em liga de cobre e zinco, mas, apenas com a 

caracterização da liga de base e do revestimento metálico, seria possível descrever o 

material da câmera. 

No entanto, outras partes do instrumento apresentam avançado processo de 

corrosão que precisa ser interrompido antes que consuma todo o metal. Deve-se, neste 

caso, considerar os riscos de perda de suporte e de informação, caso produtos de 

corrosão ativa não sejam removidos mecanicamente da superfície de um bem móvel. O 

polimento controlado ou a intervenção pontual com bisturi podem ser o veneno que 

desacelere o processo de degradação que resultaria na desintegração do objeto. 

O consultor em conservação de acervos não apresenta apenas uma lista de 

pendências que seja guardada em uma gaveta. A poeira do pavilhão vem sendo 

removida com regular periodicidade pelo único servidor restante na função que 

completará os 30 anos de serviço. Quem deve ser treinado por ele antes de sua 

aposentadoria, para assumir em breve a função? O estado do Pavilhão Bamberg, ainda 

em obras, não permitiu o monitoramento do ambiente por datalogger, mas é um dado o 

fato180 de que a dilatação térmica dos metais não chegou ao ponto de trincar a peça de 

reposição em polimetilmetacrilato dentro do micrômetro nos últimos verões desua fase de 

uso. Não seria suficiente apenas testar a termo sensibilidade da cera ao calor do 

pavilhão? 

Não sugerimos apenas um caminho a percorrer. No contexto político que os 

Museus de C&T se inserem hoje, as sugestões precisam ser viáveis de acordo com o 

quadro funcional e os recursos financeiros da Instituição. Segundo Hannesch: 

Inicialmente estabelecidas no âmbito do senso comum e dos critérios 
objetivos e ideais recomendados internacionalmente, a Conservação 
Preventiva vem se definindo hoje (2013) por uma atividade de grande 
complexidade e abrangência. Tem uma forte linha científica e um caráter 
disciplinar de maior amplitude do que a Restauração. Além disto, sua 
relação como a disciplina Administração é estreita, na medida em que se 
estabelece na responsabilidade compartilhada dentro de uma estrutura 
administrativa. Despontando como resultado de uma evolução conceitual 
resultante de um originário desdobramento teórico-metodológico, a 
conservação preventiva hoje (2013), como a restauração, é parte distinta 
de uma mesma disciplina, que responde pelo título de Conservação 
(HANNESCH, 2013, p.87). 

                                                
180 Acrescenta-se ao relatório encontrado, o depoimento informal do astrônomo Jair Barroso Junior quanto ao 
descolamento por calor das duas ínfimas bolas de cera que eram usadas para fixar as extremidades do fio de 
aranha no micrômetro da luneta. Barroso Junior lembra que havia reclamação por parte dos usuários de uma 
temperatura próxima dos 40°C ainda no início da noite no Pavilhão, calor que a parede dupla de madeira não 
facilitava dissipar. 
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A discussão a respeito dos parâmetros que seriam aplicados à intervenção 

restaurativa nos danos, cujo processo de degradação pode ser interrompido ou 

desacelerado, foi feita em dois encontros multidisciplinares. Então ficou claro que o 

MAST estava diante de limites impostos pela crise econômica mundial que afetou 

politicamente o Brasil, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e diretamente as 

equipes responsáveis pelas atividades-meio da Instituição. Ocorre que o reduzido quadro 

funcional responsável pelas atividades-fim não prescinde da Segurança, da Limpeza e da 

Manutenção para as atividades-fim, justamente porque a salvaguarda do sítio histórico de 

Observação do Céu e seu acervo preservado in situ depende da segurança, da 

higienização e dependeria de equipe para a troca e desidratação de adsorventes não-

seletivos, no caso da escolha da vitrine com atmosfera controlada. No caso da vitrine 

ventilada, igualmente dependeria de higienização periódica. 

Nestas reuniões multidisciplinares, foram aplicados os critérios de diagnóstico nas 

partes da luneta guardadas em reserva técnica, estado diverso das peças expostas in 

situ; as hipóteses que distinguem as anotações no nível suspenso e na coluna do 

elevador foram apresentadas; o pequeno nível transverso da foto de março de 1959 no 

Cigarra Magazine não foi encontrado; foi determinada a remoção mecânica dos produtos 

de corrosão nas roscas dos parafusos e roscas internas que sofreram corrosão por 

goteiras; testes de limpeza do encardimento da luneta com nafta solvente e tolueno foram 

feitos em outras peças similares com tinta preta e outras de latão com verniz, com ótimo 

resultado para limpeza superficial, o que é o suficiente; 

As ponderações feitas sobre as regiões com provável corrosão ativa referiram-se 

a todos os esforços possíveis por preservar a aparência da idade que a luneta tem, 

portanto: 

ü não foi acolhida a opção de revestimento do ferro desprotegido, mas apenas a 

remoção das bolhas e dos produtos de corrosão ativa, seguido de preenchimento 

com cera microcristalina para interromper o processo de corrosão localizada;  

ü os punhos da luneta, em madeira, não devem se submeter a desidratação do 

microclima, e o mármore de seu pilar não deve se submeter aos vapores ácidos da 

luneta em vitrine fechada, então a vitrine com frestas de ventilação seria mais 

apropriada, apesar da parcial proteção;  

ü realizar testes de resistência ao calor de 50 a 60ºC para cera microcristalina em 

diferentes proporções de polietilenoserão feitos no LAMET para garantir ao menos o 
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preenchimento dos orifícios produzidos pela remoção dos produtos de corrosão 

alveolar. 

A Tabela 9, a seguir, apresenta as ponderações feitas até que se chagasse a um 

termo de referência de conservação negociada. 

 
Tabela 9 - Posições dos atores envolvidos durante as discussões para a conservação da peça  

O QUE MANTER / PRESERVAR Conservação Museologia Instrumentação 

Tinta verde (mais antiga) X X X 

Tinta preta (mais nova)  X  

Verniz verde (mais antigo) X X  

Algum verniz mais recente (amarelecido)  X  

Peças de reposição da fase de uso  X  

Filmes de corrosão nas ligas de ferro  X  

Filmes de corrosão nas ligas de cobre X X  

Prováveis partes não-catalogadas no instrumento X  X 

Danos físicos que podem ser desacelerados X X  

Abrasões por polimento excessivo X X X 

 

As ponderações, neste estudo de caso, inclinadas ao uso apenas de 

hidrocarbonetos alifáticos de pouca penetração e baixo poder de retenção, bem como à 

combinação de hidrocarbonetos como pasta protetiva, devem-se à opção desta equipe 

multidisciplinar por manter todas as camadas pictóricas das ligas de ferro e todos os 

resíduos de verniz sobre as ligas de cobre, assim como as peças de reposição e as 

anotações feitas pelos atores de sua trajetória de uso. A opção por preservar 

revestimentos orgânicos de distintas idades e as partes inorgânicas desprotegidas na 

luneta 10783 de Bamberg conduz à adoção das precauções referentes às superfícies 

orgânicas e sua permeabilidade. Superfícies porosas permitem a ação do solvente por 

tempo prolongado caso penetre camadas internas. 

Neste estudo de caso, o de um objeto (em grande parte) metálico, foram também 

descartados os solventes clorados, a fim de evitar “uma eventual acidez em 

consequência do desprendimento de ácido clorídrico” (MASSCHELEIN-KLEINER, 1996, 
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p.140) em regiões parcialmente revestidas, outras revestidas com mais camadas de tinta 

em distintos processos de envelhecimento, onde alguma retenção de soilsseria 

dificilmente rinsada, desencadeando a corrosão ativa própria da ação de cloretos sobre 

as ligas metálicas. Os riscos dos efeitos residuais devem sempre pesar sobre o estudo 

dos parâmetros de solubilidade quando se decide afinar um verniz ou preservar camadas 

de repintura, tanto sobre pinturas de cavalete, pinturas murais e esculturas policrômicas, 

como sobre quaisquer objetos com superfície revestida, metálica ou não. Este termo de 

referência para restauro da luneta 10783 de Bamberg não recomenda o uso de nenhuma 

dispersão em sua limpeza, mesmo que equilibrado seu pH. A reação de neutralização é 

uma reação de salificação porque produz água e um sal (FIGUEIREDO JUNIOR, 2012), 

tanto na neutralização de um dispersante ácido através de uma base181, como na 

neutralização de um dispersante alcalino através de um ácido. Não há interesse em 

produzir quaisquer sais em superfície metálica.  

Em diálogos na equipe multidisciplinar formada em torno do processo decisório 

para restauração da luneta nº10783 de Bamberg, foi sugerido o Detertec 7®, cujo uso 

tem sido vulgarizado. A intenção dos leigos em ciências da Conservação era a de 

remover apenas a sujeira graxa do uso e da poluição. 

Os métodos aquosos de limpeza variam em hidrofilia, em hidrofobia e em 

retenção de materiais sólidos. Enquanto retido em superfícies porosas, um surfactante182 

composto de EDTA, além da função de detergência, segue desintegrando estruturas 

moleculares pela complexação de íons metálicos, típica ação do quelante que o compõe 

(WOLBERS, 2000, p.109-110, 114-116). Sua tensão superficial é suficientemente baixa 

para penetrar em superfícies porosas e dificultar sua rinsagem (WOLBERS, 2000, p.29, 

56, 57, 89). O sequestro de metais atua sobre os pigmentos de origem metálica e a 

retenção da umidade ataca, a médio e longo prazo, a região de difícil enxague e 

rinsagem no corpo metálico sob o revestimento. 

Mesmo se tratando do uso de uma solução de detergente neutro, haveria 

detergentes que se fixariam nas interfaces. Segundo Masschelein-Kleiner183, a versão X-

                                                
181Um ácido é uma espécie que, em solução, libera como cátion apenas a espécie H+ e uma base é uma 
espécie que, em solução, libera como ânion apenas a espécie OH-. 
182 São denominadas tensoativos, tensides ou surfactantes as substâncias que abaixam a tensão superficial 
de um líquido. As moléculas destas substâncias tem uma parte hidrofílica (inorgânica) e uma parte lipofílica 
ou hidrofófica (orgânica). Entre as substâncias hidrofílicas, estão as hidroxilas, não iônicas, e as demais em 
condição aniônica ou catiônica, por vezes definida pela diferença de potencial de Hidrogênio (pH). Alguns 
sais, ácidos e bases minerais aumentam a tensão superficial da água, por exemplo, no caso da água salgada 
(MK, 1996, p.33-35). 
183Apenas nesta dissertação, as notas de rodapé com citação à Liliane Masschelein-Kleiner constarão 
apenas da abreviatura MK. 
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100 do Triton® formou compostos radicalares por auto-oxidação em testes de Burnstock 

e White (1990), apesar dos abundantes enxagues com água e da rinsagem lipofílica. Tais 

compostos provocariam a longo prazo a destruição das resinas, mesmo envelhecidas 

(BURNSTOCK; White, 1990 apud MASSCHELEIN-KLEINER, 1996, p.165).  

Descartados os métodos inorgânicos de limpeza, trataremos dos métodos 

orgânicos que não ofereçam riscos de polimerização e amarelecimento de resíduos, 

portanto do uso de solventes derivados de petróleo, e não de solventes vegetais. 

Os vestígios de verniz tonalizado em verde têm, certamente, mais de um século 

de idade, mais envelhecido, portanto com moléculas mais polares. Entretanto, a idade do 

verniz dourado nas peças do micrômetro não pôde ser estimada, mas é certamente mais 

recente, portanto menos envelhecido, menos polar. O mesmo se dá com a idade da tinta 

verde, mais de cem anos, e a idade da tinta preta, que não pôde ser estimada, mas 

certamente menos polar porque menos envelhecida. A sugestão oferecida pela 

mestranda foi a de remover com solução orgânica a camada de repintura em preto, 

deixando aparentes os vestígios da camada original verde que dialoga com os acessórios 

e itens de série do fabricante, também verdes. Entretanto, a coordenadora do NUDCAM, 

Cláudia Penha dos Santos, entendeu que as repinturas nesta nova cor documentam um 

modus operandi do Observatório Nacional em um recorte de tempo que ainda pode ser 

estimado no futuro. A essas camadas recentes de revestimento também foi então 

atribuído valor histórico e simbólico, portanto serão preservadas, ficando descartado até 

mesmo o uso dos solventes fracamente polares. Compostos insaturados, como a 

aguarrás, não devem ser usados em restauração por serem mais reativos (FIGUEIREDO 

JUNIOR, 2012, p.63). Ademais, solventes com a capacidade de retenção da aguarrás já 

devem ser descartados no caso da luneta 10783 de Bamberg, em que os vestígios da 

tinta preta não datada e do verniz dourado mais recente correm o risco de ser inchados 

durante o período de retenção. Mesmo sem capacidade de dissolver um revestimento 

fracamente polar, o solvente apolar que penetra bem pode arrastar (lixiviar) as moléculas 

menores e ainda não reticuladas. Segundo João Cura de Figueredo Junior, a 

solubilidade de materiais pictóricos varia com o grau de deterioração. A 
formação de espécies oxigenadas (alcoóis, aldeídos, ácidos carboxílicos) 
aumenta a polaridade do material pictórico. Óleos e vernizes, por 
exemplo, tornam-se, à medida que deterioram, mais solúveis em 
solventes polares como alcoóis e cetonas. § O aumento da polaridade 
dessas camadas de tinta também aumenta a sua permissividade pelo 
vapor de água presente na atmosfera (que não é nada mais do que a 
umidade relativa do ar). [...] § Além do aumento de polaridade, os 
materiais pictóricos que sofrem ligações cruzadas perdem sua 
solubilidade no solvente em que foram aplicados até se tornarem 
insolúveis (FIGUEIREDO JUNIOR, 2012, p.97-98). 
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Diversos cientistas da Conservação ajustaram a equação do triângulo de 

solubilidade segundo suas experiências padronizadas em cerca de 30 polímeros (0,5g do 

soluto em 5ml de solvente), sem que tais parâmetros encerrassem uma questão bem 

mais complexa. 
Observou-se, entretanto, que o lugar de uma mistura de solventes no 
triângulo não basta para escolher uma formulação destinada a uma 
limpeza particular. A velocidade de evaporação tem igualmente um 
grande papel na eficiência. O triângulo não permite levar em conta, 
também, fatores muito importantes como o poder de penetração, o 
tempo de retenção, etc. (MASSCHELEIN-KLEINER, 1996, p.72). 

Esta reflexão de Liliane Masschelein-Kleiner, que é também uma reflexão 

constante em Richard Wolbers, levou os conservadores-restauradores do final do século 

XX a renunciarem ao uso, não apenas dos solventes extremamente decapantes e os 

extremamente tóxicos, mas também dos solventes de longa e forte retenção e os 

solventes instáveis que tendem a amarelecer ou a se polimerizar (MASSCHELEIN-

KLEINER, 1996, p.75-76, 139-140). Portanto, muitos dos solventes orgânicos não 

interessaram à adaptação do triângulo de solubilidade à Conservação-Restauração. 

Para compreender as áreas de solubilidade, assim podemos resumir: as 

moléculas polares se atraem por seus dipolos184, que são permanentes; as moléculas 

apolares somente se atraem por alguns dipolos temporários, que se desfazem logo. 

Essas interações mais fracas são por forças de London, que comumente resultam em 

matérias gasosas ou poucas em estado líquido e sólido, com baixo ponto de ebulição 

(ex.: nafta e cera). Enquanto as moléculas polares podem estabelecer interações fracas e 

fortes (London, dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio)185, as apolares formam apenas 

ligações fracas. Quanto maior o número de átomos de carbonos, maior a molécula. 

Quanto maior a molécula, maior a atração ou mais quantidade de interações pelas forças 

de London. No triângulo de solubilidade de Teas adaptado à restauração de bens 

culturais por Liliane Masschelein-Kleiner (1996), os solventes apolares se encontram no 

vértice de mais forças de London e menos interações dipolo-dipolo. Não é o bastante no 

caso da luneta 10783 de Bamberg, em que importa que os solventes apolares sejam 

também fracos em penetração e em retenção, removedores apenas de gorduras 
                                                
184 A molécula polar possui dois polos: um pólo de carga parcial negativa (ânion) e um pólo de carga parcial 
positiva (cátion). A carga mais positiva aparece sempre no início da sua fórmula química. Apesar de haver 
moléculas apolares com diferença de eletronegatividade em cada ligação (FIGUEIREDO JUNIOR, 2012, 
p.32-33), as condições que distinguem a molécula polar são então os pólos opostos e átomos de diferentes 
eletronegatividades nas ligações.  
185 Mais fortes ainda do que as interações de caráter covalente são as ligações íon-dipolo e ainda mais as 
ligações íon-íon, comumente compondo matérias sólidas, entretanto as ligações covalentes são as que mais 
afetam os procedimentos conservativos e integram a simplificação do diagrama de Teas no triângulo das 
áreas de solubilidade por Liliane Masschelein-Kleiner, exploradas por Figueiredo Junior (2012, p.35, 36, 106-
112). 
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superficiais, sem tempo sequer de comprometer a aderência entre camadas ou inchar 

resinas que tivessem sido aplicadas pouco tempo antes da incorporação do depósito do 

ON ao acervo MAST.  

Das propriedades dos solventes deste vértice do triângulo – que são os 

hidrocarbonetos alifáticos, os predominantemente alifáticos e os aromáticos – interessam 

à intervenção na luneta um daqueles que não afete seus revestimentos: com alta pressão 

de vapor e baixo ponto de ebulição, portanto voláteis. Muitos dos solventes orgânicos 

com tais propriedades estão na extremidade do vértice selecionado, mas nem todos. O 

tolueno absoluto foi testado com swab no verniz dourado de uma peça que operava em 

condições de exposição à luz. O ótimo resultado obtido no teste sobre as sujidades 

graxas e preservação do verniz, entretanto, não garante que não lixiviaria o mesmo 

verniz aplicado simultaneamente em uma peça interna do micrômetro da luneta, que 

operou livre de raios UV186. Já a nafta, o éter de petróleo, o isooctano e o hexano se 

mostram seguros em swab. Este documento não recomenda qualquer limpeza com 

bucha de algodão embebida em alifáticos.  

As bolhas devem ser removidas mecanicamente, como descrito adiante, e toda a 

limpeza das gorduras superficiais com o solvente selecionado, com rolamento de swabs, 

não atritado ou esfregado. Cerca de três horas depois, é possível esfregar bucha de 

algodão seco, a fim de avaliar o bloom187 antes da aplicação da cera. Após a aplicação188 

da cera microcristalina e antes de lustrar a superfície metálica, é preciso observar se há 

frestas na cera, o que tornaria a região mais sujeita ao pitting do que se nenhum 

revestimento fosse aplicado. O cuidado e esmero na distribuição uniforme da cera evita o 

aumento do potencial anódico em alguma pequena região da superfície metálica que 

permaneça sem o revestimento hidrofóbico.  

É necessário lembrar que grande parte da corrosão na luneta 10783 de Bamberg 

é corrosão eletroquímica porque o eletrólito tem sido a umidade do ar. A reação dos 

                                                
186 No capítulo 3, a polimerização acelerada pela luz foi abordada no subitem que trata dos agentes de 
deterioração. 
187 “[...]os agentes de deterioração atuam preferencialmente na superfície das camadas de tinta, 
especificamente na interface ar-tinta. À medida que a tinta se torna mais polar, a água penetra mais, fazendo 
com que a deterioração alcance uma maior profundidade, podendo chegar até o suporte. § A retenção de 
vapor de água na superficie dessas camadas de tinta leva ao surgimento de manchas esbranquiçadas 
(fenômeno conhecido no inglês como Bloom). Os gases responsáveis pela chuva ácida (SO2, NO2 e CO2) 
podem ser absorvidos por esta umidade acumulada causando danos maiores. Em muitas situações estas 
manchas podem ser facilmente removidas pelo atrito com um algodão.” (FIGUEIREDO JUNIOR, 2012, p.97-
98). 
188 A aplicação com escova dental é necessária nas partes texturadas, sendo o algodão indicado apenas para 
as superfícies polidas e sem reentrâncias. 
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metais com os cloretos é uma hidrólise. A hidrólise ácida corrói, os produtos de corrosão 

diminuem o pH e o baixo pH acelera mais ainda a corrosão. 

A hidrólise é literalmente uma quebra de moléculas pela água. Os compostos 

orgânicos podem sofrer hidrólise ácida, alcalina ou enzimática, a depender do agente 

catalisador que a proporcione. Sobre componentes metálicos em grande parte dos 

pigmentos, o método de hidrólise enzimática tem se mostrado seguro189, mas de difícil 

detecção dos efeitos residuais em toda e qualquer interação ou condição de micro ou 

macroclima. Necessário é que sempre se acompanhe a superação de tensoativos 

sintéticos por outros mais seguros. A hidrólise pode ser um método de despolimerização 

da resina de uma repintura de difícil remoção para que, em moléculas menores, possa 

ser solvatada e dissolvida (FIGUEIREDO JUNIOR, 2012, p.111). Os riscos das hidrólises 

ácidas e alcalinas em componentes metálicos - pigmentos ou suporte - devem ser 

considerados e, no caso da luneta 10783 de Bamberg, são recursos descartados. 

Apesar do filme de corrosão sobre o ferro não ser passivador, a redução química 

(não eletroquímica) não será aplicada porque nenhuma intervenção, além da remoção 

mecânica das bolhas de tinta seguido do preenchimento com a cera microcristalina, será 

feita nos revestimentos neste momento. 

Por mais urgente que seja a situação da preservação de bens culturais móveis no 

Brasil, não são muitos os museus que dispõem de conservadores em seu quadro 

funcional. Diante desta situação no país, as instituições museológicas têm sido alertadas 

por consultores da Conservação-Restauração a não tentarem qualquer limpeza. 

Superfícies compostas de plastificantes (baixo peso molecular) sofrem lixiviação190, e 

sucessivas limpezas sobre qualquer superfície pictórica vão dessaturando as cores pela 

lenta subtração do aglutinante, mesmo que de moléculas não tão pequenas. O 

conhecimento dos materiais e da interação dos materiais não descarta o risco de uma 

nova interação a que se deve estar atento minuto a minuto, durante os procedimentos, 

portanto o alerta de Masschelein-Kleiner é o do estudo, da experiência e da prudência em 

restauração, como no trecho selecionado a seguir: "A prática dos solventes em 

conservação exige uma prudência muito grande, levando em conta não somente os 

efeitos imediatos e visíveis como também efeitos a longo prazo, mais dificilmente 

controláveis” (MASSCHELEIN-KLEINER, 1996, p.21). 
                                                
189 Os tampões dos géis de Wolbers auxiliam a ação das enzimas e impedem alteração de pH (Mendes, 
1996). 
190 Durante a limpeza de uma superfície, não se deve perder de vista que pequenas moléculas, glicerol, 
ácidos graxos de baixo peso molecular formados durante o envelhecimento se misturarão ao solvente e se 
perderão e, por isso, a superfície perderá a maleabilidade, tornando-se mais quebradiça do que se 
permanecesse suja (MK, 1996, p.43). 
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Os revestimentos orgânicos aplicados sobre a superfície inorgânica da luneta 

nº10783 de Bamberg foram preservados nesta orientação de restauro. Como qualquer 

corpo poroso, os revestimentos obedecem às seguintes proposições físicas e químicas: 

migração de solventes segundo a estrutura da interface191, adsorção192 e gravidade; 

viscosidade, difusão193 e tensão superficial194 do solvente; evaporação195 com variantes 

em ponto de ebulição, de fusão e pressão do vapor196; e dissolução segundo momento 

dipolar, constantes dielétricas e índices de refração. É provável que os componentes de 

uma solução não penetrem igualmente, portanto, que a fórmula da solução aplicada na 

interface ar-revestimento não seja idêntica à proporção de dissolução entre as camadas 

do revestimento e sob o revestimento, como explica Masschelein-Kleiner. 

A adsorção dos solventes se complica pelo fato de que eles contem mais 
ou menos substâncias dissolvidas que serão igualmente adsorvidas. 
Constatou-se, com efeito, que, quando uma solução é posta em contato 
com um adsorvente, a concentração da solução varia. A adsorbabilidade 
dos constituintes pode portanto ser diferente, e a composição da camada 
adsorvida não é necessariamente a mesma que a da solução” 
(MASSCHELEIN-KLEINER, 1996, p.40) 

Masschelein-Kleiner classifica os solventes orgânicos quanto a retenção em: 

decapantes, médios, móveis e voláteis. Enquanto os decapantes retém por 24h na 

primeira fase e ainda assim restam 10% de solvente retido, os voláteis retém até 30 

minutos na primeira fase, restando quase nada retido na segunda fase. Os solventes 

sugeridos são do grupo volátil (MASSCHELEIN-KLEINER, 1996, p.59-60, 143-144).  

 

 

                                                
191 “A superfície de um líquido apresenta, do ponto de vista da tensão superficial, uma estrutura diferentedas 
camadas profundas. Sabe-se que certas moléculas se comportam como pequenos ímãs: o centro da ação 
das cargas positivas e o das cargas negativas não coincidem: são moléculas denominadas polares” (MK, 
1996, p.32) 
192 A adsorção é o fenômeno segundo o qual substâncias gasosas, líquidas ou sólidas permanecem fixas na 
superfície de certos sólidos ou líquidos sem que haja formação de compostos químicos definidos” (MK, 1996, 
p.39). 
193 Na difusão, dois líquidos vão se misturar mais ou menos rapidamente, mesmo se não forem agitados. “O 
mesmo fenômeno ocorre entre sólidos de massas volumétricas diferentes, porém mais lentamente. Há 
deslocamento de átomos ou de moléculas com um dado material: é a difusão” (MK, 1996, p.42).  
194 “Tentou-se vincular a viscosidade ao peso molecular e à temperatura de ebulição, porém nenhuma 
proposição foi realmente satisfatória [...] Constatam-se numerosas exceções a esta regra” (MK, 1996, p.26). 
Chama-se tensão superficial à força que mantém em contato as moléculas da superfície de um líquido, em 
um comprimento de um centímetro. Medimos esta grandeza para uma série de solventes habituais” (MK, 
1996, p.30) 
195 Primeira fase da evaporação, controlada pela resistência da superfície à passagem do solvente para o ar. 
Segunda fase, resistência das camadas internas da película que deve liberar o solvente, retenção que pode 
demorar anos (MK, 1996, p.52). 
196 “Não obstante, da mesma forma que para as pressões de vapor, não se pode ligar diretamente a 
temperatura de ebulição à velocidade de evaporação” (MK, 1996, p.47). 
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3.5 - Análises Sugeridas 

Como abordado anteriormente, as sujidades relacionadas, tanto com a fase 

histórica como com a fase utilitária da trajetória do objeto de C&T, podem ser confundidas 

com alterações químicas e produtos de corrosão ativa que, diagnosticados, podem 

determinar os rumos da intervenção no objeto. Alguns instrumentos de exame e 

documentação do estado do objeto já ofereceram importantes resultados: 

• Da COPPE-UFRJ, o scanner 3D do fabricante Konica Minolta Sensing (Japão), 

modelo Vivid 91 Non-contact 3D Digitizer, número de série 1001495, manufaturado 

em novembro 2010, com um tripé Manfrotto 161MK2B (Itália) com conector de 

câmera Manfrotto 526: forneceu os dados de construção da malha 3D para os 

modelos virtuais participativos no multimídia, para os videos de demnstração do 

funcionamento. 

• Da COPPE-UFRJ, a câmera fotográfica Nikon (Japão), modelo D80, número de 

série 4071398 com lente Nikon (Tailândia), modelo DX AF-S Nikkor, 18-55mm, 

número de série US16010657: forneceu as fotografias em alta resolução úteis à 

documentação dos exames organolépticos; 

• No LAMET, lupa binocular da CARL ZEISS (Alemanha), modelo 

Stereomicroscope Stemi DV4, número de série 391923559´: vem sendo utilizada no 

exame, será indispensável nos procedimentos de restauro e foi a responsável pela 

comparação do desenho dos algarismos puncionados e do impacto exercido entre as 

punções na luneta; 

• No LAMET, a balança analítica do fabricante Beel Engineering (Itália), modelo 

M1203, precisão em milésimos de grama, capacidade 1.200g, número de série 

IT1002826, fornecida pela AAKER Solutions LTDA: foi a responsável pela 

confirmação do par nível do Talcott e seu contrapeso, exatamente a ele equivalente. 

Antes de recomendar uma análise físico-química de material, seja da estrutura ou 

da liga de base, seja das sujidades ou dos produtos de corrosão, ou ainda de 

revestimentos, é preciso lembrar, mais uma vez, dos riscos de perda de material, de 

perda de informação ou de prejuízo na aparência do objeto histórico, quando se trata de 

um método destrutivo de análise. Apesar de haver casos em que o filme de corrosão 

rapidamente se reestabelece, há testes que, ao contrário, interferem na aparência da 

superfície, como é o caso da metalografia que confirmaria a suspeita de ferro fundido ou 

ferro fundido cinzento nas bases A e B da luneta. Alguns pontos das bases da luneta 
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apresentam esfoliação aparentemente em corrosão alveolar, manifestada na forma de 

bolhas. A natureza desta corrosão, bem como uma tendência à corrosão grafítica, 

poderia ser analisada, mas, neste caso, os produtos de corrosão localizados nas bases e 

parafusos são claramente ativos e as goteiras, confirmadas nos documentos textuais 

consultados, sujeitam a superfície metálica à salinização. Nas corrosões localizadas que 

a luneta 10783 de Bamberg apresenta nas ligas de ferro, são claros os indícios de 

molhamento, então o decaimento salino é provável.  

Cada tipo de exame oferece vantagens à caracterização de determinados 

elementos, sejam os de número atômico maior ou os elementos mais leves, enfim, 

selecionamos apenas os exames que ofereceriam resultados úteis às etapas de 

restauração ou de não-restauração da luneta 10783 de Bamberg: 

• A medição da densidade do metal pode ser suficiente nas dúvidas sobre bronze 

patinado, latão patinado ou revestimento de bronze patinado sobre latão. O mesmo 

seria suficiente para descartar a liga de prata na régua graduada cujo polimento vinha 

apagando a gravação; 

• O equipamento de Fluorescência de Raios-X (XRF) poderia ser conveniente à 

análise de produtos de corrosão localizada e seletiva, nas pátinas de fábrica e na 

identificação dos pigmentos metálicos no verde do verniz e da tinta de Bamberg. O 

XRF não é quantitativo, também não identifica o estanho quando a presença de 

chumbo o mascara na liga metálica e, por fim, há relatos de uma margem de 

resultados diferentes de fluorescência em cada máquina, o que tem levado os 

pesquisadores a fidelizarem em um mesmo equipamento até o fim da análise de um 

mesmo bem; 

• Do LAPEL-MAST, o equipamento portátil de Difração de Raios-X (XRD) foi 

oferecido em colaboração com esta pesquisa, o que será posteriormente agendado. 

O LAPEL informa que o equipamento foi calibrado recentemente. Este termo de 

referência para a restauração da luneta 10783 de Bamberg orienta que o fabricante, o 

modelo, ano e o número de série, do XRD Portátil usado, seja anotado em sua ficha 

de conservação, bem como todos os produtos usados, laudos e intervenções 

periódicas. A difração dos raios-X será útil à identificação do composto da estrutura, 

da estrutura cristalina (se tem cobre e sulfeto de cobre, por exemplo), à análise 

estrutural nas partes onde há dúvida sobre latão, bronze ou latão revestido, nas 

partes patinadas de fábrica e na identificação da liga de base e do revestimento 

metálico da câmera do micrômetro; 
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• Uma espectrometria de emissão seria útil à caracterização de produtos de 

corrosão porque, apesar de ser um teste destrutivo, apenas um pó de amostra pode 

ser retirado da superfície ou do verso, fundo ou áreas vazadas, apenas para acusar a 

presença de cloro. É uma análise bastante necessária neste estudo de caso porque a 

proposta de mínima intervenção em alguns danos de maior carga simbólica não se 

estende aos cloretos ou quaisquer produtos de corrosão em pó branco. Ponto branco 

na peça nem sempre é sal, mas, confirmado por análise, precisa ser removido. No 

caso de hidrólise ácida do chumbo, tais produtos são igualmente irreversíveis. 

O motivo, o objetivo da caracterização é o primeira questão a ser planejada, mas 

a esta se segue a questão da disponibilidade do recurso de exame. A equipe elenca os 

motivos e depois elimina os recursos de que não dispõe ou as parcerias inviáveis ao 

MAST.  

Acreditamos que seja útil realizar, portanto, as seguintes análises: 

 
TABELA 10 - CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 Partes 
Elementos 

pesados Mn, 
Fe, Ni, Co 

Elementos 
leves Si, S, Cl, 

K, Ca, Al 

Elementos 
mais leves C, 

N, O 

In situ, 
caracterizar 

as partes 
graduadas, 

ligas de base, 
peças 

banhadas, 
pigmentos 

Câmera e Micrômetro do 
Talcott (suspeita de 

potenciais discrepantes nos 
revestimentos metálicos, a 
fim de guardar separados) 

Tinta verde e Verniz 
verde (para conhecer a 

composição praticada pela 
Bamberg, no caso de 
alguma reintegração 

cromática) 
 

EDXRF não é 
quantitativo, Pb 
camufla o Sn e 
difere em cada 

máquina 
 

DRX difração vê 
estrutura, 

equipamento 
portátil do 

LAPEL 
 

EDXRF não é 
quantitativo 

 
DRX difração 
vê estrutura, 

parceria com o 
LAPEL-MAST 

 

 

In situ, análise 
de compostos 

pelo pó, 
produto de 

corrosão, bom 
se for sulfeto 
de cobre, não 

cloreto 

Ligas de bases patinadas 
(para descartar Sn) e 
Pátinas de fábrica 

(analisar se continua 
protetora e avaliar 
necessidade de 

intervenção nas rupturas) 
Produtos de corrosão 
(remover os produtos 

ativos) 
 

DRX difração 
Espectroscopia 

RAMAN de 
emissão 

DRX difração 
vê estrutura, 
do LAPEL 

portátil 
Espectroscopi

a RAMAN 

DRX difração 
pela estrutura 

cristalina 
Espectroscopi

a RAMAN 
pelas energias 
características 
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No caso de alguns exames não serem conclusivos, convém informar, por exemplo 

que “pode ser bronze patinado ou latão patinado ou latão revestido de bronze patinado”, 

“pode ser liga de ferro”, “pode ser ferro fundido”, “pode ser revestimento catódico sobre 

liga de cobre”, enfim, não supor qualquer composição não caracterizada. 

 

3.6 - Procedimentos de Conservação Curativa e Translado de Volta ao Pavilhão 

Na luneta Bamberg 10783, ocorrem as seguintes associações: ligas metálicas de 

cobre, outras de ferro, polímero sensível aos raios ultravioleta da luz natural, madeira, 

vidro, feltro sensível a amplo espectro luminoso, resinas protetoras de origem mineral, 

vegetal e animal. Os conservadores-restauradores de obras de arte que se voltaram aos 

acervos de C&T encontraram dilemas semelhantes aos da incorporação de tecnologias 

às instalações artísticas contemporâneas, assunto de que trata Maria Luisa Soares em 

sua tese: 
Seria possível para um conservador-restaurador, cuja actividade se volta 
para esses materiais, dar conta de tal variedade? 
É uma ingenuidade (que a prática do trabalho de restauração desmonta 
rapidamente) supor que tais relações, em geral fixadas no momento da 
concepção do projeto original do artefacto, sigam o caminho linear 
traçado no campo da criação, mas a sequência projeto–materiais–
fabricação–utilização ocorre sempre em um mesmo sentido. Estas 
observações servem para nos fazer refletir sobre duas questões 
importantes. A primeira está relacionada à ideia de que as técnicas de 
conservação e restauração são variáveis de acordo com dois fatores: os 
problemas apresentados pelos objetos em função do tempo e da 
tecnologia empregada em determinado momento histórico. A segunda 
questão refere-se mais especificamente aos métodos de trabalho, 
mostrando que nem sempre a alta tecnologia pode interromper o 
desgaste físico resultante do tempo e da interação do homem com 
determinados objectos e meios197 (SOARES, 2006, p.92-93). 

Com o objetivo de desacelerar o processo de degradação da luneta 10783 de 

Bamberg, com o mínimo de perda de material e informação, orientamos que as 

intervenções mais profundas se limitem às seguintes: 

                                                
197 Do original, traduzido pela aluna: “¿Le seríaposible a un conservador-restaurador cuyaactividad se 
vuelvahaciaestosmateriales dar cuenta de tai variedad? § Es una ingenuidad (que lapráctica de trabajos de 
restauración desmonta rápidamente) suponer que tales relaciones generalmentefijadasenel momento de 
laconcepcióndelproyecto original de artefacto (siguenelcamino lineal trazadoenelámbito de sucreación), pero 
lasecuenciaproyecto-materiales-fabricación-utilizados ocurresiempreenelmismo sentido. § Estas 
observaciones, sirven para hacemos reflexionar sobre dos cuestiones importantes. La primera de ellas está 
relacionada conlaidea de que las técnicas de conservación-restauraciónsonvariables de acuerdocon dos 
factores: los problemas presentados por los "objetos" enfuncióndeltiempo y  
latecnologíaempleadaenlaconservación de esemismo" objeto" en determinado momento histórico. § La 
segunda cuestión se relaciona más específicamenteconlos métodos de trabajo, mostrando que nisiempre ia 
alta tecnologíapuedeinterrumpirelproceso de desgaste físico resultante deltiempo y, sobre todo de 
lainteraccióndelhombre com determinados objetos y médios” (SOARES, 2006, p.92-93).  
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· Remoção dos produtos de corrosão ativa com bisturi e instrumentos 

endodônticos, óleo mineral e lupa em led direta; 

· Troca periódica do algodão e remoção periódica do óleo para evitar abrasão 

provocada pelos próprios produtos de oxidação suspensos no óleo; 

· Limpeza final apenas com rolamento de swabs com os hidrocarbonetos alifáticos 

de baixa retenção apresentados; 

· Aplicação da cera microcristalina de acordo com a orientação dada e caso o teste 

ao toque seja bem sucedido na temperatura em torno de 55ºC. 

Este Termo de Referência enfatiza que as peças patinadas, independente de 

serem ligas de cobre-zinco ou ligas de cobre-estanho, devem receber atenção especial, a 

saber: 

EIXO ÓTICO 

A camada marrom fosca depositada quimicamente pelo fabricante nesta peça é 

característica do modelo Bamberg, provável filme passivo de corrosão com função 

protetiva, pátina que deve ser preservada. Procedimento: 

· Higienização com trincha seca de cerdas longas e macias. 

· Preenchimento local apenas nas perdas de pátina (por arranhão ou 

abrasão) com cera microcristalina, aplicada com um calcador de 

Hollemback nº4 ou 6 e um aplicador infantil da endodentia, sem brunir nem 

lustrar, a fim de não dar brilho ou espalhar a concentração de cera em 

torno da perda. 

CONTRAPESO DO MICRÔMETRO 

Camada marrom fosca depositada quimicamente pelo fabricante nesta peça é 

característica do modelo Bamberg, provável filme passivo de corrosão com função 

protetiva, pátina que deve ser preservada. Um verniz brilhante, hoje amarelecido, foi 

aplicado posteriormente e será mantido. Procedimento: 

· Higienização com trincha seca de cerdas longas e macias. 

· Preenchimento local apenas nas perdas de pátina (por arranhão ou 

abrasão) com cera microcristalina, aplicada com um calcador de 

Hollemback nº4 ou 6 e um aplicador infantil da endodentia, sem brunir nem 

lustrar, a fim de não dar brilho ou espalhar a concentração de cera em 

torno da perda. 
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TUBO DA ILUMINAÇÃO 

Corpo de cilíndrico em liga de cobre polida e cerca de 5cm na extremidade do 

tubo com camada marrom fosca depositada quimicamente pelo fabricante, característica 

do modelo Bamberg, provável filme passivo de corrosão com função protetiva que deve 
ser preservada. Um verniz brilhante, hoje amarelecido, foi aplicado posteriormente nesta 

extremidade exposta, junto ao contrapeso do micrômetro também envernizado, e será 

mantido. Procedimento: 

· Higienização com trincha seca de cerdas longas e macias. 

· Preenchimento local apenas nas perdas de pátina (por arranhão ou 

abrasão) com cera microcristalina, aplicada com um calcador de 

Hollemback nº4 ou 6 e um aplicador infantil da endodentia, sem brunir nem 

lustrar, a fim de não dar brilho ou espalhar a concentração de cera em 

torno da perda. 

CONTRAPESO DA LENTE OBJETIVA 

Verificar se o filme de corrosão marrom fosco é artificial, depositado quimicamente 

pelo fabricante, pois parece semelhante às demais peças patinadas: um filme passivo de 

corrosão com função protetiva. Procedimento a ser realizado: 

· Higienização com trincha seca de cerdas longas e macias. 

· Preenchimento local apenas nas perdas de pátina (por arranhão ou 

abrasão) com cera microcristalina, aplicada com um calcador de 

Hollemback nº4 ou 6 e um aplicador infantil da endodentia, sem brunir nem 

lustrar, a fim de não dar brilho ou espalhar a concentração de cera em 

torno da perda. 

TAMPA DO EIXO ÓTICO 

A tampa da luneta apresenta, em sua face externa, um filme passivo de corrosão 

marrom ocre fosco em bom estado, provavelmente depositado quimicamente pelo 

fabricante com função protetiva, que deve ser preservada. Procedimentos a serem 

realizados na face patinada:  

· Higienização com trincha seca de cerdas longas e macias. 

 Na face interna da tampa, a liga de cobre é polida, face que estabelece contato 

com a lente objetiva que também é polida de fábrica. Não estabelece par originalmente 

com a lente objetiva que passou a ser usada no final da década de 1960. Esta face polida 
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apresenta pontos de corrosão. Procedimentos apenas na face interna polida com pontos 

de corrosão: 

· Higienização com trincha seca de cerdas longas e macias. 

PEÇAS DO MICRÔMETRO SIMPLES (MAST/1993/0132e) 

Roscas externas e internas que apresentam espesso filme de corrosão, algumas 

submetidas a goteiras, apresentam produtos minerais de corrosão. Procedimentos: 

· Remoção mecânica com bisturi, escavador de dentina e óleo mineral, com 

lupa de pala ou fixa, sob iluminação direta com diodo198 (LED), recolhendo 

o óleo sujo e repondo novo óleo sem sedimentos.  

Peças que foram abrasadas com massa de polir estão sujas de resíduos mal 

removidos de massa polidora de metais que precisam ser removidos. Procedimentos a 

serem realizados: 

· Remoção mecânica com bisturi, escavador de dentina e óleo mineral, com 

lupa de pala ou fixa, sob iluminação direta com diodo (LED), recolhendo o 

óleo sujo e repondo novo óleo sem sedimentos.  

As partes em bom estado e em estado regular de conservação receberão apenas 

as seguintes intervenções: 

· Limpeza superficial com trincha chata, cerdas longas e fita protetora que evite os 

riscos e impacto da parte rígida da trincha no objeto; 

· Limpeza com rolamento, apenas rolamento de swabs com dos hidrocarbonetos 

alifáticos de baixa retenção apresentados; 

· Aplicação da cera microcristalina de acordo com a orientação dada e caso o teste 

ao toque seja bem sucedido na temperatura em torno de 55ºC. 

Nem todos estes materiais componentes da luneta 10783 de Bamberg são 

alemães. Hoje o corpo do instrumento compõe-se dos itens de série, dos acessórios, das 

peças de reposição, das canibalizações e adaptações. A dilatação térmica, a dilatação 

higroscópica, a corrosão e a infecção por microrganismos afetam de maneira 

diferenciada um e outro material. Sem dúvida, a umidade atmosférica age em 

                                                
198 Não há componentes de comprimento de onda da faixa do infravermelho (acima de 780nm) nos LEDs, 
portanto a luz emitida por eles é "fria".[...] § A radiação ultravioleta é extremamente danosa. Provoca 
envelhecimento e outros males à pele. Seu comprimento de onda está abaixo de 380nm. O LED azul fica 
entre 450nm e 500nm, portanto não há componentes de comprimento de onda na faixa UV (MARTELETO, 
2011, p.62). 
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cumplicidade com os cloretos, com as partículas sólidas da poeira e da poluição 

industrial, com o calor e os microrganismos. 

As pesquisas em termologia têm garantido tecnologias muito mais práticas do que 

os meios mecânicos antigos de determinação da umidade relativa do ar (UR). Entretanto, 

os recursos ainda não oferecem baixo custo. O Departamento de Pesquisas em 

Engenharia Mecânica da UFSC investe não apenas em instrumentação nessa área, mas 

também na moldagem de peças adaptáveis a equipamentos de que a instituição de 

guarda de acervos já disponha, bem como na divulgação de medidas simples de 

conservação preventiva. Foram estes os estudos empreendidos pelos profissionais de 

preservação do MAST para equacionar os problemas arquitetônicos da reserva técnica 

em subsolo (GARCIA, 2012) e são os estudos que determinam o protocolo de 

aclimatação e translado de acervo no MAST, a fim de evitar situações como os dois 

exemplos ilustrativos a seguir: 

Situação 1 – Na situação hipotética de uma luneta, predominantemente 

composta de ligas de ferro e ligas de cobre, sair do laboratório no subsolo do prédio 

anexo (20ºC, 60%UR) sobre um tablado sustentado por quatro pessoas, a fim de evitar a 

trepidação das rodas do carrinho no campus, e chegar ao pavilhão de paredes de 

madeira com teto metálico (42ºC, 80%UR, por exemplo): ao pousar o instrumento em seu 

pilar, os cuidadosos técnicos notariam a luneta “suada”.  

Considerando a porosidade de qualquer produto orgânico, os poros da cera 

microcristalina superficial ou de qualquer outro filme orgânico depositado sobre o metal já 

foram preenchidos. Como os materiais orgânicos são todos os compostos de carbono, 

poucos são os inorgânicos. Nem por isso deixam de ser frágeis, mas atentar para esse 

axioma deixa mais claro o quanto um profissional de preservação de acervos pode 

prejudicar toda a coleção: 

Quanto maior a umidade relativa doar, mais (e maiores) poros são 
preenchidos. Ou seja, o material naturalmente retém uma certa 
quantidade de água, dependendo da umidade relativa do meio 
ambiente. Essa quantidade varia para cada tipo de material (e de 
porosidade). [...] É por isso que os papéis ficam moles e dilatados 
quando a umidade relativa do ar é alta. E quando o ar seca, os 
papéis (e todos os meios porosos) perdem água e se contraem 
(GÜTHS, 2012, p.8). 

Pela ação ou inação do homem, podem perder hidratação até se converterem em 

pó, assim como podem ganhar hidratação até serem consumidos por macro ou 

microrganismos. 
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Segundo Güths, a UR cai quando a temperatura aumenta porque aumenta a 

capacidade do ar de suportar a umidade sem gotejar (GÜTHS, 2002, p.76), então o 

termohigrômetro do pavilhão não errou. Conhecendo a propriedade de algumas ligas 

metálicas de trocar com o calor do ambiente, não houve aclimatação que permitisse ao 

metal do subsolo do edifício ganhar calor gradualmente. Quando o ar úmido deste 

suposto pavilhão (que é mais aquecido por seu teto metálico sob o Sol) encostou no 

corpo metálico da suposta luneta vinda do subsolo, uma superfície cerca de 10ºC mais 

fria, a umidade relativa à superfície fria disparou dos 75%UR aos 100%UR, o que poderia 

ser evitado pela mudança gradual de clima. Güths simula o translado de um ambiente 

com refrigeração do ar para outro sem refrigeração, resultando na mesma condensação 

sobre o objeto: 
O ar externo quente e úmido encontra a superfície fria do objeto e acaba 
esfriando. Enquanto esfria, a umidade relativa vai aumentando. Se 
esfriar muito, pode chegar a 100% e, em seguida, condensar. Pode-se 
avaliar previamente se haverá risco de condensação, conhecendo-se as 
condições internas e externas, analisando a chamada Carta 
Psicrométrica. Para não ocorrer esse fenômeno, alguns artifícios podem 
ser empregados. A antessala é um deles. Trata-se de um ambiente que 
encontra-se na média entre o ambiente interno e externo. Deixa-se o 
objeto nesse ambiente para que sua temperatura aumente o suficiente 
para que não ocorra condensação quando retirado para o exterior. Outro 
artifício bastante simples consiste em colocar o objeto dentro de um saco 
plástico no momento de retirar para o ambiente externo. Se ocorrer 
condensação, essa se dará na superfície externa do plástico. O objeto 
poderá ser retirado do saco plástico depois que sua temperatura já 
chegou próxima da temperatura do ambiente externo (GÜTHS, 2012, 
p.6). 

Güths lembra então que os parâmetros de clima devem sempre ser avaliados na 

Carta Psicrométrica e podem ser adaptados à tabela de Indice de Preservação de slides 

coloridos que, desde Reilly (1995), vem avançando em flexibilização segundo diferentes 

materiais. Outra variante considerável será sempre a interação de materiais que 

contraem e dilatam diversamente no mesmo objeto, como é o caso dos materiais 

componentes da luneta Bamberg 10783 em seu pavilhão aquecido no turno da tarde por 

telhado de zinco. Observando a tabela de Reilly, seria possível supor que a solução é 

abaixar todos os índices, por isso a engenharia alerta sobre os limites relativos à 

mecânica. Reduzindo-se muito a UR, pode haver uma contração muito elevada e perda 

de flexibilidade em muitos materiais e o mesmo pode ocorrer se a temperatura for muito 

reduzida: “Cada caso deve ser cuidadosamente analisado por profissionais qualificados 

para avaliar a relação benefício/risco/custo.” (GÜTHS, 2012, p.9) 

Situação 2  – Na situação hipotética de, após secarem a luneta criteriosamente 

com tecido de algodão cru desacidificado, verificarem a cera microcristalina sensibilizada 
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pela temperatura do pavilhão e os felpos de algodão a ela aderidos: a fim de que nada 

mais se depositasse sobre a luneta no translado de volta ao laboratório, os técnicos 

embalariam a luneta em plástico inerte e voltariam com o tablado ao laboratório. Na volta 

do almoço, ao desembalarem a luneta, surpreender-se-iam com o polietileno bastante 

suado por dentro.  

Segundo o engenheiro Saulo Güths, é o que acontece dentro de uma embalagem 

fechada em ambiente mais quente e transferida para ambiente refrigerado. Se a 

temperatura cai, diminui a capacidade do ar de suportar a umidade absoluta 

(condensação). Por isso a UR aumenta, por ser umidade relativa à temperatura. A UR 

pode aumentar até alcançar os 100%, o que significa chover: 

Ou seja, aumentando a temperatura, a Umidade Relativa cai. E vice 
versa: se a temperatura diminui, a umidade relativa aumenta. É sempre o 
inverso. Para cada dois graus de variação da temperatura, a umidade 
relativa varia aproximadamente 10%. Ambiente fechado: quando a 
temperatura aumenta, a umidade relativa diminui. E vice versa (GÜTHS, 
2012, p.5). 

Já tratamos da importância da aclimatação para evitar repentinas contrações e 

dilatações e agora lembramos sua relevância no diálogo dos metais com a temperatura 

do ambiente. Portanto, aplicando critérios térmicos sem combinar com critérios 

mecânicos, levaria apenas a abrir rapidamente uma embalagem fechada em ambiente de 

calor, assim que ingressasse em ambiente mais frio. Correto, mas arriscado para tantos 

materiais que compõem o objeto histórico, materiais que já não possuem a gordura ou a 

hidratação ou a elasticidade e a maleabilidade de sua juventude na fase de uso.  

Não é incomum que bens culturais móveis sofram danos mecânicos em sua 

trajetória no Museu, até mesmo se intocados, sem qualquer manejo, em sua prateleira de 

acondicionamento. Mais uma vez, ressaltamos que a transição gradual de temperatura e 

de UR no caso da Luneta Bamberg 10783 é indispensável.O Pavilhão possui um porão 

bastante úmido, cuja solução vem sendo tentada desde a década de 1920 (BRANDÃO, 

1999). A aclimatação pode ser feita da seguinte forma: a luneta pode passar à sala de 

procedimentos do LAMET que estabelece comunicação pela janela do exaustor com a 

área externa, antes de ser definitivamente transportada ao pavilhão, em dia de UR menor 

do que 60%. No dia escolhido para o translado da luneta ao sítio de observação do céu, a 

UR deve estar abaixo de 55% e as etapas do translado das suas partes devem ser: 

1. lustrar e pousar a base Asobre o mármore do pilar; 

2. na interface sapatas-mármore, uma manta de polietileno expandido é o suficiente 

para isolar com material inerte o metal da pedra porosa; 
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3. depositarcera nos pontos de contato com a base B; 

4. lustrar e pousar a base B sobre a base A; 

5. depositar ceranos pontos de contato com o elevador de inversão; 

6. lustrar e pousar o elevador de inversão; 

7. depositar cera nos pontos de encaixe das placas, alavancas e do comutador na base 

móvel; 

8. lustre e fixação das peças de manobra e acabamento; 

9. depositar cera nos pontos de contato dos mancais com o eixo mecânico; 

10. lustrar e pousar o corpo principal da luneta; 

11. depositar cera nos pontos de encaixe dos acessórios e seus respectivos contrapesos; 

12. lustrar e pousar cada acessório com o respectivo contrapeso; 

13. depositar cera nos pontos de contato com o micrômetro e seu contrapeso; 

14. lustrar e encaixar o micrômetro e o contrapeso; 

15. depositar cera nos pontos de encaixe das lentes oculares; 

16. higienizar as lentes, lustrar os barriletes e encaixar na luneta; 

17. ajustar a vitrine ventilada 

 

3.7 - A Conservação do Conjunto em Exposição 

Na maioria dos museus nos últimos 150 anos, a maior parte dos objetos 
em coleções nunca foram colocados em exposição. As trajetórias 
daqueles que foram, no entanto, oferecem aos historiadores da ciência a 
oportunidade de estudar em detalhes não apenas os esquemas de 
classificação em que se encaixam, mas também os mais amplos 
movimentos culturais e intelectuais em jogo no museu (ALBERTI, 2005, 
p.568)199. 

A historiografia contemporânea dos objetos de C&T difere bastante da 

historiografia que se praticava até a década de 1970, quando a ênfase estava nas 

cronologias, nos inventários, nos aspectos técnicos meramente descritivos. A 

identificação apenas da tipologia, materiais, construtores, proprietário e usuários nunca 

fez parte da história jovem do MAST, herdeiro que é das novas reflexões do século XX. O 

projeto de reinauguração de mais um dos espaços expositivos do sítio histórico de 

observação do céu convida à contextualização do instrumento e resulta de parcerias bem 

sucedidas e do diálogo entre os setores no campus.  

                                                
199 Do original, traduzido pela aluna: “In most museums in the last 150 years, the majority of objects in 
collections were never put on display. The trajectories of those that were, however, offer historians of science 
the opportunity to study in detail not only the classification schemes in which they fit but also the wider cultural 
and intellectual movements at play in the museum” (ALBERTI, 2005, p.568). 
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A restauração da luneta nº10783 de Bamberg alicerçou-se na construção de sua 

trajetória a partir das fontes consultadas sobre sua história e asoutras histórias em que a 

luneta desempenhou e desempenha algum papel. Aplicando a teoria de Samuel Alberti, 

foi possível observar aquela mutabilidade e polissemia do objeto como espécime 

científico (ALBERTI, 2005, p.571),que antes teria aparentemente chegado ao fim da 

linha. Sua relação com outros objetos, fabricantes, curadores,cientistas, conservadores, 

suas transferências de local, sua relação com o Observatório, com o objeto-museuque o 

preserva e com os visitantes foi pesquisada paradefinir procedimentos de laboratório e 

para ser aplicada em sua expografia, enriquecida quando centrada no objeto, como 

ponderou Alberti: 
Que essas relações envolviam visitantes significa que a história das 
coisas nos museus é claramente uma área frutífera para o estudo da 
experiência pública da ciência, o que é especialmente interessante 
quando os significados foram contestados e houve uma disparidade de 
atribuição de valor entre os supostos produtores e consumidores da 
Ciência. Estes, argumento, são os benefícios de uma historiografia 
centrada no objeto de museus de ciência, tecnologia e medicina 
(ALBERTI, 2005, p.571).200 

Mesmo preservadosin situ, a luneta Bamberg 10783 e o conjunto de objetos 

diretamente a ela relacionados não operam mais em observação meridiana, portanto, 

musealizados, são objetos de comunicação (STRÁNSK,1969 apud MENSCH, 1982). 

Dessa forma, Peter Van Mensch lembra que o objeto histórico comunica muito além de si 

mesmo.  

Mensch fala de identidade e não de identificação, como construções teóricas que 

tratem de um state of being do objeto. São elas: 

- Identidade conceitual: a vida do objeto começa com uma ideia, a sua concepção. É a 

reprodução do que se deu primeiro na mente do artista ou do fabricante. A Genesis do 

artefato; 

- Identidade Factual: composta pela Identidade Estrutural, pela Identidade Funcional e 

pela Identidade Contextual, que são comumente abordadas em Museologia e são como o 

objeto de fato é percebido. É a soma das características pretendidas e das não-

pretendidas pelo fabricante. Poderíamos falar de o objeto completar sua gênese? Como 

dizer quando o objeto está finalizado, mesmo que se enquadre em outra categoria que 

não a de obra de arte? A identidade factual do objeto precisa de terminologias mais 

                                                
200 Do original, traduzido pela aluna: “That these relations involved visitors means that the history of things in 
museums is clearly a fruitful area for the study of the public experience of science, which is especially 
interesting when meanings were contested and there was a disparity of value attribution between the 
purported producers and consumers of science. These, I argue, are the benefits of an object-centered 
historiography of museums of science, technology, and medicine” (ALBERTI, 2005, p.571). 
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precisas, segundo Mensch. Todo o conjunto de modificações do instrumento em sua 

história de uso, bem como as conhecidas canibalizações de instrumentos científicos e 

técnicos em instituições de pesquisa como o Observatório Nacional compõem a 

identidade do objeto, portanto nos põe diante da identidade a que pretendemos ser fiel ao 

restaurar um instrumento; 

- Identidade real ou atual: são as mudanças do objeto, as erosões, as modificações que 

continuarão contando sua história. São informações que se somam ao objeto, mesmo 

que por erosão.  

Por outro lado, o MAST possui uma política de intervenção nos instrumentos da 

coleção, definida a partir de 2003, que permite encarar desafios desse tipo e que inclui: 

- Praticar a conservação preventiva;  

- Caracterizar o objeto e descrevê-lo minuciosamente;  

- Coletar o máximo possível de informações sobre o objeto (históricas constituintes, 

tecnologias utilizadas em sua produção, fabricante, conhecimento gerado com sua 

utilização);  

- A partir daí, avaliar quais as necessidades de intervenção no objeto;  

- No restauro, seguir os mesmos passos anteriores, incluindo a seleção das peças para 

tratamentos intensivos, a identificação de peças que faltam e produção de réplicas;  

- Em caso de decisão pela conservação, seguir pela etapa de desmontagem e limpeza, 

finalizando com a remontagem e colocação do objeto em local adequado de guarda ou 

exposição. 

Uma troca de peças realizada pelo operador do instrumento foi intencional do 

usuário, mas não intencional do fabricante. A tecnologia não-intencional adicionada ao 

instrumento equivaleria à deterioração? Que diferenciação técnica é possível estabelecer 

entre intenção e pretensão? Que diferenciação técnica se imporia entre o não-pretendido 

e o não-intencional? São fronteiras muito frágeis de conceitos que não precisam mesmo 

apresentar soluções. Cada caso é único e o restaurador deve reservar ao usuário o 

respeito como a um fazedor de história.  

O usuário do instrumento, quando ainda em sua função primária, escreveu um 

roteiro de informações que o objeto carrega e os registros de sua trajetória podem não 

ser eliminados, a menos que uma substituição ou reparo grosseiro comprometa a fruição 

do objeto ou se torne o acelerador da deterioração de sua estrutura. 

Muito pouco da cultura material da Astronomia brasileira foi encontrada nas 
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publicações memorialistas do alto escalão do Observatório Nacional. Informações 

relevantes sobre os acervos museológico, bibliográfico e arquivístico da Astronomia são 

relatadas pelos funcionários do ON e do MAST, mas falam do que não foi documentado 

em ofícios, memorandos e relatórios de gestão, relatam o que foi silenciado. 

Encontramos no fundo ON documentos que não desmentem essas memórias, mas não 

confirmam.  

Da biografia das coisas fazem parte informações que dão conta da vida útil, do 

processo histórico, informações intencionais do fabricante e dos usuários do artefato e 

informações não-intencionais, as deteriorações e propriedades incorporadas ao artefato. 

Jim Bennett (2005) acrescenta à trajetória do objeto o contexto de mudanças políticas, 

econômicas e sociais não apenas regionais, mas no âmbito mais amplo, que 

estabelecem via de mão dupla com as mudanças no campo científico nacional e 

internacional. A biografia do objeto para Bennet é uma biografia conjunta dos objetos 

relacionados. Sua proposta, portanto, lançou luz sobre as lacunas muito comuns, de 

documentação individual de objetos de C&T.  

A troca de um importante componente metálico do instrumento exige alguns 

cuidados conservativos, mas apresenta um horizonte interessante à museografia. A lente 

objetiva original não foi encontrada nele e sim, uma peça de outra procedência que pode 

ou não lhe provocar corrosão galvânica pelo contato com uma liga metálica mais 

resistente à corrosão.  

Não encontramos anotações de qual instrumento deu-se à canibalização que 

recompôs a luneta Bamberg 10783, mas a possibilidade de explorar expograficamente as 

Cross Collections que divulguem outros conjuntos históricos do acervo é bastante 

promissora. Esta pesquisa não para por aqui. 

Esta pesquisa construiu uma trajetória e confirmou o conjunto em exposição 

permanente como tendo sido o último conjunto de aparelhos e instrumentos com os quais 

a luneta 10783 de Bamberg operou. Seria inconveniente reunir no último pavilhão de sua 

trajetória todos os objetos que atravessaram sua biografia. Outros tantos exemplares 

ficaram obscuros em sua trajetória porque o exato exemplar não foi discriminado.  

A exposição permanente da Luneta Meridiana Bamberg no seu próprio pavilhão 

depois de restaurada, voltando a dividir espaço com os instrumentos que fizeram parte de 

suas funções no ON, reeditará o sucesso da exposição permanente no pavilhão Gautier, 

além de lançar uma diferente proposta, também eficaz de aproximação com o público. 

Hipertexto, modelo virtual e vídeos, assim como a tradução para libras e os comandos 
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recomendáveis de acessibilidade virtual no programa dos terminais, deverão ser 

disponibilizados e opcionais, de acordo com o interesse do público. Este estudo propõe 

dois terminais de computador, desde que o sistema elétrico seja também reformado, já 

que o modelo virtual, hipertexto, os vídeos, mesmo que pequenos, e a ciência da 

restauração são áreas de interesse do visitante. A mediação da Luneta Meridiana 

acotovelada Bamberg com o visitante poderá se dar também no terminal de computador 

pela exibição dos trechos, transcritos nesta dissertação, de depoimentos dos 

profissionais entrevistados. Trechos podem ser extraídos desta pesquisa. 

O que se propõe é rechear de humanidades um ambiente museológico de imenso 

valor histórico, valor esse mais relacionado às práticas instrumentais, do que ao 

ecletismo arquitetônico de seu pavilhão. A preservação in situ da Luneta Bamberg nos 

presenteia com essa possibilidade e o projeto em parceria com a COPPE vem valorizar e 

publicizar o processo de restauração do Pavilhão e do instrumento, o que contempla a 

curiosidade do público pelo processo de transformação e homenageia os profissionais, 

como a exposição do Grande Círculo Gautier, no pavilhão ao lado da Bamberg, foi bem 

sucedida em fazer.   

É da dinâmica e complexa interação entre os inventores, os construtores de 

instrumentos, os cientistas, os técnicos na conservação de objetos históricos e os 

técnicos de manutenção de objetos em uso que aqui se costurou uma trajetória da 

Luneta 1993/0132 para que seja possível melhor restaurá-la. Extraiu-se o máximo de 

informações de relatórios diários, relatórios anuais, relatórios de gestão, relatórios 

ministeriais, ofícios, memorandos e diários oficiais, e foi proposto, ao término da 

restauração do Pavilhão e do instrumento, um uso expositivo que depende de 

equipamentos elétricos e eletrônicos e instalação elétrica adequada e revisada. Por fim, 

lembramos que seria muito interessante para o público avistar da janela do pavilhão uma 

lente condensadora, mas que sua preservação in situ, bem como  da mira, dependeria de 

ampliação do quadro funcional do Museu para que estejam em segurança dia e noite em 

área externa.   

A produção de quatro pequenas edições de vídeo em duas mídias audiovisuais 

faz parte deste trabalho e propõe-se que sejam disponibilizadas nos terminais de 

computador da exposição, quando o visitante poderá escolher o que assistir. Deverá 

haver à disposição do visitante duas traduções, sendo uma para libras. Os documentos 

audiovisuais não devem prender por muito tempo o visitante apressado, nem competir 

com a manipulação do modelo virtual da luneta, em fase de produção. 
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A trajetória da luneta meridiana acotovelada Bamberg foi privilegiada por muitos 

usuários, muitos depoimentos, apesar de poucos documentos oficiais, sobrevivente que é 

do abandono, como a maioria dos objetos de C&T. Sua biografia cultural é rica e poderá 

encher de lembranças o Pavilhão Bamberg restaurado. 

Os trechos audiovisuais que este trabalho selecionou e editou como proposta de 

inserção no pavilhão Bamberg após restauração são quatro, iniciados por título em fade e 

fechados cada qual com os créditos. Há arquivos nos formatos Mpeg e DVD. 

Respectivamente, são os seguintes os tempos aproximados de exibição:  

· O Instrumento: 8min, Prof. Oliveiros Tavares com a Bamberg; 

· A Rotina do Astrônomo: 8min, Prof. Oliveiros Tavares com a Bamberg; 

· Em defesa da Bamberg: 6min, Prof. Oliveiros Tavares com a Bamberg; 

· Observações meridianas: 4min, Prof. Jair Barroso Jr.. 

A proposta de distribuição do mobiliário em exposição está apresentada a seguir 

na Figura 63, apresentada a seguir.  
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4. Mesa com cadeira 
5. Lente colimadora na direção da Mira 
6. Armário embutido construído em 1963 
7. Tablado com duas tampas tipo alçapão construído em data desconhecida 
8. Terminais participativos 

Figura 63 - Desenho esquemático do pavilhão da Luneta Bamberg, com a sugestão de distribuição 
do mobiliário e instrumentos para a exposição 

A restauração arquitetônica nos novos tempos confronta a preservação histórica 

com a adequação aos parâmetros de acessibilidade. A escadaria do Pavilhão, de 

influência art nouveau, conduz à únicaporta de acesso ao salão. Como garantir 

acessibilidade a cadeirantes por rampa de alvenaria?  

A estrutura da luneta 10783 de Bamberg não oferece segurança à manipulação, 

devido às peças frágeis e protuberantes que ele contém. 

Uma versão em libras do hipertexto e dos vídeos, assim como os vídeos 

autodescritos e a versão mais eficaz de programa de voz no terminal de computador da 

exposição Bamberg atendem a amplo espectro de visitantes, mas não é o suficiente sem 

a disponibilização de luvasparaque os cegos vejam a Luneta. No entanto, a fragilidade do 

retículo e de componentes do micrômetro vai naturalmentepromover o debate entre os 

membros de uma equipe multidisciplinar de preservação do acervo. Portanto, o 

objetooriginalnão deverá ser manipulado. Paraisso, caso seja a decisão a sertomada, 

poder-se-ia produzir um modelo educativo, com as partes principais do objeto, o que 

atenderia à necessidade de compreensãopelopúblicoem geral e pelosdeficientesvisuais. 

Apesar de muitos museus de ciência oferecerem apenas informação nominal dos 

objetos históricos, as informações funcional e contextual são imprescindíveis, ganharam 

destaque na nova abordagem historiográfica e ganharão destaque na proposta de uso 

museológico do instrumento, objeto de nossa pesquisa, e de seu abrigo, ambos em fase 

de restauro. Este estudo não considerou justificável o funcionamento da Luneta e dos 

objetos a ela relacionados, já que isso interfere diretamente no estado de conservação do 

artefato e pode destruir muitas evidências nele presentes. Entretanto, a disponibilização, 

em visitas guiadas para que visitantes cegos olhem a Luneta através da manipulação é 

uma medida que pode ser levada em consideração. O uso de luvas de látex não oferece 

o conforto que o visitante exige, por isso os museus vem adotando o protocolo de 

lavagem das mãos antes de acessar o espaço expositivo, a fim de que os cegos 

disponham do recurso tátil integralmente. O que exige reflexão são as peças 

ponteagudas e frágeis que podem ser destacadas em um descuido no manuseio. Talvez 

a produção de um modelo seja um caminho mais seguro. 
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Esta pesquisa chegou a uma identidade da luneta 10783 de Bamberg a qual 

pretendeu ser fiel ao restaurar o instrumento: a identidade como de fato a luneta é vista, 

com a idade que possui, mas sem os riscos iminentes de perda do suporte. Caso a 

equipe tenha pecado por intervir menos do que a materialidade necessitava, o caminho 

tem volta. O caminho sem volta seria sempre o que fizesse demais.  

A equipe propõe que a visita ao Pavilhão Bamberg dê ao visitante a oportunidade 

de se sentir em um campo de trabalho e não em uma cidade abandonada. Não se trata 

aqui de um conjunto arquitetônico que pretendamos por novamente em funcionamento, 

por isso mesmo a trapeira do abrigo não precisa se abrir. Como o Pavilhão Bamberg não 

oferece as condições mínimas de acessibilidade buscada pela política nacional de 

cultura, ratificada pelo Conselho Nacional de Políticas Culturais201, torna-se importante 

discutir com o IPHAN o uso de rampa de passagem em frente às janelas e/ou rampa de 

acesso à porta, apesar de provocar algum ângulo de interferência visual no projeto de 

Carl Zeiss. 

O esforço de diálogo do IPHAN com a sociedade a quem o Patrimônio Cultural 

Material deve ser disponibilizado está mais longeva e ativa, mesmo com as limitações de 

mobilidade.  Entre as propostas aprovadas no Eixo 3 da III Conferência Nacional de 

Cultura, que trata da Cidadania e Direitos Culturais, foram consideradas prioritárias as 

políticas de acesso às pessoas com deficiência, incapacidade temporária ou mobilidade 

reduzida. O resumo desta prioridade foi assim divulgado pelo MinC: 

Por meio de capacitação e qualificação de recursos, implementar 
políticas de acesso às pessoas com deficiência, incapacidade temporária 
e /ou mobilidade reduzida, à produção, circulação e fruição de bens e 
serviços culturais ao: a) disponibilizar os sistemas de acesso aos 
mecanismos públicos de fomento em formato conforme o conceito de 
acesso universal à informação (entendendo que a LIBRAS não é uma 
modalidade comunicativa de acesso à Língua Portuguesa); b) garantir a 
presença dos itens que contemplem os recursos de tecnologias 
assistivas e/ou ajudas técnicas nos editais de acesso aos mecanismos 
de fomento; c) produzir conteúdos em formatos acessíveis através da 
comunicação ampliada e alternativa (CAA) para atender aqueles que têm 
necessidades informacionais específicas além da interpretação para a 
LIBRAS a fim de atender a especificidade linguística dos surdos, acerca 
do patrimônio cultural material e imaterial, conforme todas os níveis de 
ensino: fundamental, médio, superior e educação de jovens e adultos 
(EJA) e as características regionais;  d) promover a capacitação para a 

                                                
201Entre as propostas aprovadas na III Conferência Nacional de Cultura, no EIXO 1, referente à 
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, uma das propostas votadas como prioritárias 
foi a Formação em Gestão Cultural que amplie as estratégias de “garantia à acessibilidade (artigo 9ª. do 
decreto no. 6949, de 25 de agosto de 2009) através da utilização de metodologias e materiais didáticos 
específicos, tais como: publicações em Braille, formatos abertos para leitores de tela, presença de interpretes 
para as diversas linguagens e códigos, tecnologias e adequações de infraestrutura“, “respeito às 
prerrogativas constitucionais de acessibilidade das pessoas com deficiência, dos idosos e dos jovens em 
situação de vulnerabilidade social”. 
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Plena Acessibilidade Cultural e Artística dos agentes culturais, 
movimentos sociais e entidades culturais públicas e privadas, atuantes 
na área de educação e cultura;  e) promover a capacitação dos 
mediadores, gestores, técnicos e avaliadores dos editais públicos tendo 
como condição sinequa non a participação da pessoa com deficiência 
para a validação do processo; f) Garantir o fomento, circulação e 
manutenção de artistas e coletivos com deficiência em acordo com as 
resoluções da Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas 
Culturais para pessoas com deficiência gravada na Nota Técnica 001/ 
2009 da SID/MINC;  g) Criar e apoiar programas, projetos e ações de 
acessibilidade e produção cultural nas suas dimensões arquitetônica, 
comunicacional, metodológica, instrumental, programática, tecnológica e 
atitudinal para o público, bem como para os agentes culturais, grupos 
coletivos e artistas que incluam pessoas com e sem deficiência.202 

A fim de garantir o cumprimento da Lei nº10.098/2000 e da norma ABNT nº9050, 

oscritérios básicos para a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida em todos os ambientes culturais devem ser respeitados e o esforço no 

desenvolvimento de ações de promoção da fruição cultural deve ser o da igualdade de 

acesso.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                
202 Resultado da Plenária Final da III CNC, em 01 dez. 2013. Disponível em:  
<http://www.museus.gov.br/tag/conferencia-nacional-de-cultura/>. Acesso em: 16 jan. 2016. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A luneta 10783 de Bamberg preservada pelo MAST, em sua longa trajetória de 

uso, operou ao menos com três círculos meridianos portáteis de Bamberg, com 2 

cronógrafos, cerca de seis cronômetros, ao menos com três pendulas, ao menos com 

uma luneta meridiana em cada uma das três fases de uso (até 1920, até 1961 e até 

1974). Foi montada em, ao menos, três salas, considerando os dois endereços da única 

instituição em que parece ter operado, como instrumento fixo em pilar, entre 1909 e 1974, 

segundo o mais antigo e o mais recente relatório de observação, encontrados na 

pesquisa documental realizada para essa dissertação. 

Este exemplar de Bamberg operou com diversas finalidades nas observações 

meridianas: na determinação de latitude, razão porque foi adquirida; na transição da 

observação a SW no Morro do Castelo para as observações a W em São Januário, 

juntamente com círculos meridianos portáteis do mesmo fabricante; na Seção de Phisica 

do Globo, esteve instalada com 2 cronógrafos em um abrigo de baixo custo (640$000); 

nos Serviços Meridianos e Anexos, em determinação da Hora, longitude, observação de 

estrelas e planetas; no Serviço Internacional da Hora e nos estudos das irregularidades 

na rotação da Terra, em cooperação com o Bureau International de l’Heure; e no Serviço 

Internacional de Longitudes e Meridiano, certamente por mais tempo no pavilhão 7 do 

Morro de São Januário.  

A oscilação de resultados na determinação de latitude pela luneta 10783 de 

Bamberg intrigava os astrônomos apenas porque a irregularidade da movimentação do 

planeta ainda carecia de dados científicos. O Observatório Nacional adquiriu um lote de 

instrumentos do fabricante Heyde, que apresentaram diversos defeitos e deficiência nas 

peças que deveriam conferir precisão. Depois de algumas modificações, a luneta zenital 

de Heyde iniciou excelente fase de desempenho, mas o mesmo não se deu com a luneta 

acotovelada e o círculo meridiano, ambos também de Heyde. A partir de 1934,  foi a 

própria luneta 10783 de Bamberg quem deu prosseguimento aos estudos de tais 

irregularidades com envio de dados ao BIH. Ao contrário da Heyde, não foram 

encontradas reclamações dos usuários quanto à qualidade das peças alemãs e sim 

alguns elogios a este exemplar 10783 de Bamberg, que foram colhidos dos depoimentos 

de memória institucional.  

Segundo documentos consultados, será possível encontrar peças alemãs em 

instrumentos Heyde do acervo pela superior qualidade das peças de Bamberg e Askania 

em relação ao outro fabricante.  
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Quando um conservador-restaurador inicia uma pesquisa que permita conhecer a 

história de um exemplar que está deteriorado e se depara com memórias em disputa, o 

objeto de pesquisa se revela mais rico do que a ciência dos materiais espera. Não ocorre 

o mesmo com o sociólogo, para quem, propositalmente, “os objetos de pesquisa são 

escolhidos de preferência onde existe conflito e competição entre memórias 

concorrentes" (POLLAK, 1989, p.4). Muitas pessoas foram ouvidas nesta pesquisa, sem 

que houvesse interesse que suas palavras fossem documentadas. Segundo Pollak, 

quando as memórias subterrâneas conseguem romper o tabu da memória oficial, resta 

aos dirigentes fazerem uma “revisão (auto)crítica do passado” (POLLAK, 1989, p.5) 

porque as lembranças e as reivindicações de quem não é ouvido esperam quanto tempo 

for necessário para serem expressas. 

Portanto, não podemos compreender uma trajetória “sem que tenhamos 

previamente construído os estados sucessivos do campo no qual ela se desenrolou” 

(BOURDIEU, 2005, p.190) através de sujeitos múltiplos. Atuamos em mais de um campo 

e, como uma rede, o contexto em que os campos se inserem interfere nos estados 

sucessivos de qualquer campo, além dos intercruzamentos do qual o campo científico, 

por exemplo, não se isenta. Por isso, Steven Shapin (1996) apontou para o complexo 

fluxo de negociações entre sujeito e contexto, mesmo o sujeito que pareça mais isento, já 

que, o “que está em jogo na memória é também o sentido da identidade individual e do 

grupo” (POLLAK, 1989, p.10). Os cientistas e os artífices não são somente e puramente 

cientistas e artífices na sua existência. Quando um astrônomo saiu em defesa da 

Bamberg, defendia muito mais do que um objeto. Quando o encarregado da Oficina de 

Manutenção repudiou o sumiço da lente objetiva, repudiou o quanto mais? Desse modo, 

reconstruir a biografia de um objeto de C&T deve revelar - e revelou - processos de 

institucionalização, relações entre a C&T e o Estado, coesões e fraturas inter e 

intrainstitucionais. Toda a poeira levantada nas memórias subterrâneas por essa luneta 

mostrou que problemas do passado de uma instituição não são tão distantes nem tão 

passados. A história da Luneta Bamberg é recheada de vazios. As lacunas de 

documentação que os geraram se devem a diversos fatores - políticos, econômicos, 

climáticos, acadêmicos - por razões distintas e igualmente relevantes. O número reduzido 

de trabalhadores, para colocar em dia os protocolos museológicos e arquivísticos, não se 

trata de uma novidade para o MAST.  

E, por fim, tanto no prédio do Morro do Castelo como no Morro de São Januário, 

conjuntos de instrumentos foram sucateados em reoorganizações políticas, enquanto 

técnicos de instrumentação tentavam ser ouvidos. Nesta tarefa inglória, percebemos 
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duas personalidades marcantes: Alfredo de Castro Almeida e Odílio Ferreira Brandão. 

Seus esforços não foram suficientes para impedir a canibalização da lente objetiva 10783 

de Bamberg. A saída da peça se deu em fase repleta de documentação textual no Fundo 

ON, onde nada foi encontrado a respeito do experimento do telescópio artesanal que a 

canibalizou, motivo pelo qual seus anos seguintes de operação se deram com outra 

lente.  

Steven Shapin não criticou a Ciência, que afinal reflete seu tempo e lugar, nem 

tratou de validar ou não um experimento, mas criticou os estudos em filosofia da Ciência 

que ainda beirem a idealização, sem abordar o contexto social e o que esteja em jogo 

nas relações.  

A canibalização de sua lente objetiva não será apagada da história do ON porque 

as peças de reposição que a luneta trouxe de sua trajetória de uso são consideradas 

relevantes documentos. Esta dissertação, como Termo de Referência, de 

recomendações conservativas para esta luneta, determina que estas peças de reposição 

não sejam dissociadas, mesmo que a lente objetiva 10783 de Bamberg seja devolvida ao 

MAST. Felizmente, apenas a tampa vinha sendo mantida no instrumento in situ, evitando 

a entrada de poeira. Nenhuma parte de sua trajetória se perde, mas convém que a lente 

de reposição permaneça em reserva técnica, separada do eixo ótico, a fim de evitar a 

corrosão galvânica da liga metálica que for menos nobre. 

A estrutura cronológica desta pesquisa prestou-se à análise de comportamentos e 

situações interrelacionadas no ON - que é a única Instituição de uso da Luneta Meridiana 

Acotovelada nº10783 de Bamberg - que auxiliou na determinação da carga simbólica dos 

danos materiais identificados na Luneta, pois os danos ocorreram no âmbito dessas 

relações sociais em que a luneta operou, enriquecendo sua museografia.   

Os bens culturais móveis não sobreviverão se não forem conservados 

coletivamente, através da conservação do ambiente de guarda e de exposição dos 

objetos e da construção de um plano de desastres203. A década de 1990 foi marcada 

pelas recomendações em conservar toda a coleção ao invés de enxugar gelo, 

restaurando cada objeto degradado. Gael de Guichen já havia cunhado o termo 

conservação preventiva na década de 1970, mas a Europa e os EUA ainda levariam seu 

tempo para compreender a urgência do que Gael de Guichen havia dito. Falta ao Brasil 

acompanhar essas velhas discussões?  

                                                
203 Há mais de vinte anos, o Getty Conservation Institute incentiva os não-tratamentos em suas publicações, 
como por exemplo em KNELL (1994, p.83-85). 
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A metodologia sugerida neste estudo de caso não se constitui de ideias novas, 

apenas adota a relativização de conceitos de originalidade e reversibilidade dos 

revestimentos e adesivos através de Bárbara Appelbaum (2010); adota a exaustiva 

pesquisa e meticulosa documentação preconizada por Camilo Boito (1836-1914) e uma 

sociologia da Conservação aplicada por Muñoz-Viñas. Entendemos que a filologia de 

Boito não descarta certa dose da resignação204 de William Morris e John Ruskin, diante 

do envelhecimento (GRANATO; CAMPOS, 2013, p.3) e que Muñoz-Viñas não 

despertaria para valores simbólicos, em detrimento dos estéticos, sem a restauração 

crítica de Brandi (1906-1988) e sem o subjetivismo da valoração de Alois Riegl, segundo 

uma percepção do sujeito em relação ao objeto (RIEGL, 1987).  

A partir de Muñoz-Viñas, não faz mais sentido tratar de neutralidade no que se 

refere à postura do Conservador-Restaurador, mas, sim, portar-se como um cientista da 

conservação que não arbitra apenas pela ciência dos materiais: ouve outros profissionais 

de preservação e toma decisões considerando a carga simbólica (Muñoz-Viñas, 2005) 

determinada pela impressão dos atores da sociedade afetados pelo objeto histórico. 

Ouvir os usuários não se refere apenas aos antigos usuários e aos usuários 

contemporâneos do objeto, “mas também futuros usuários. E nós, conservadores, 

estamos falando usuários que ainda não têm voz” (MUÑOZ-VIÑAS, 2008, p.24)205, 

aqueles que interpretarão os acervos através dos vestígios que forem preservados. 

Salvador Muñoz-Viñas e Samuel Alberti foram as principais referências teóricas 

desta pesquisa multidisciplinar, e desta proposta metodológica em conservação de 

objetos históricos da Astronomia Brasileira, justamente por terem agregado uma série de 

outros teóricos em um caldo que privilegia o valor documental e não o estético: um 

pesquisador em antropologia e história da Ciência pelo viés da Cultura Material e um 

cientista da Conservação que, ao contrário, rompe os muros da materialidade para, antes 

de qualquer decisão, ouvir os atores da “carreira” do objeto (ALBERTI, 2005, p.560). 

A aplicação destes referenciais teóricos é válida para casos similares ao caso 

estudado e sugerimos a aplicação desta metodologia na Conservação da materialidade e 

da imaterialidade de outros conjuntos de instrumentos históricos da Astronomia 

                                                
204 No artigo Teorias da Conservação e Desafios relacionados aos Acervos Científicos, Granato e Guadalupe 
Campos (2013) descrevem os contextos políticos em que os principais teóricos e cientistas da Conservação-
Restauração viveram. A ênfase concedida a Ruskin (1819-1900) e a Morris (1834-1896) no artigo não foi 
sobre uma pretensa condenação do patrimônio à própria sorte, mas a ênfase na ideologia política, na 
preponderância das evidências históricas sobre os riscos da maquiagem estética e na condenação à imitação 
de estilos do passado, os falsos históricos produzidos por seus contemporâneos. John Ruskin já valorizava a 
autenticidade como dinâmica durante a trajetória do monumento, traduzida nos danos  e na pátina do tempo, 
mas não venceria naquele momento a comoção pública diante da destruição das guerras. 
205 Do original: “but also future users. And we conservators are speaking for those future users who do not 
have a voice yet”. Traduzido pela aluna. 
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Brasileira, respaldada não apenas na história “oficial” da astronomia, mas na análise 

conjuntural dos fatos que levaram aos danos e ao processo de degradação de objetos, 

considerados como documentos de sua própria história. A transversalidade de outros 

saberes com os estudos do Conservador enriqueceu a Ciência dos Materiais com os 

atores da biografia das coisas destes pavilhões de observação meridiana e permitiu 

chegar a três produtos tecnológicos que são: 

1. este volume com o Termo de Referência para a Conservação-Restauração 

da Luneta Acotovelada nº10783 de Bamberg (MAST/1993/0132); 

2. o Modelo de Ficha de Conservação de Bens Móveis que concluímos ser o 

mais próximo do adequado à coleção ON do acervo MAST; 

3. a Ficha de Conservação MAST/1993/0132 preenchida (ANEXO 3); 

4. sugestões de um projeto expográfico para o Pavilhão Bamberg. 

Os campos não preenchidos na ficha de conservação da luneta são os que 

demandam fichas anexas, tamanho o volume de informação encontrada. Este modelo de 

ficha de conservação, sugerida para a coleção histórica da Astronomia no MAST, é 

resultado do estudo de adequação da ficha de registro de bens históricos da C&T 

sugerida pelo Projeto Valorização do Patrimônio Científico e Tecnológico Brasileiro, que é 

a ficha mais completa para C&T. A singularidade da coleção de Astronomia do MAST 

exigiu mais campos para a ficha de Conservação. Enfim, uma ficha completa e atualizada 

garante que se reconheça amanhã as respostas dos materiais às trocas de 

acondicionamento, aos deslocamentos para diferentes ambientes e às intervenções do 

profissional de hoje. A ficha com resultados de pesquisa, hipóteses, procedimentos e 

recomendações evita que a coleção sofra com alterações no quadro funcional porque as 

informações ficam disponíveis. O banco eletrônico da Conservação é necessário para o 

acompanhamento do envelhecimento dos materiais pelas fotos de alta resolução e para 

cruzar os dados dos objetos relacionados e dos conjuntos de operação. 

Quanto ao estado de conservação da luneta 10783 de Bamberg, nas condições 

adversas da exposição no sítio de observação do céu, cerca de 70% das partes 

avaliadas estavam em estado razoável, tomando como parâmetro de diagnóstico o 

estado em que deve ser mantida a coluna do elevador de inversão que apresenta os 

manuscritos que danificaram o verniz em uma das operações de 

desmontagem/montagem, e que serão legados às gerações futuras. Alguma 

caracterização será necessária e a lista de sugestões foi apresentada para que sejam 

removidos apenas os produtos de corrosão ativa e de infecção, ambos classificados em 
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grau 4 de degradação, por sujeitarem as demais partes à contaminação química e/ou 

biológica.  

Verificou-se que a arquitetura do Pavilhão oferece condições degradantes 

singulares em relação aos demais pavilhões do campus e não pode atuar como 

atenuador do ambiente externo no que concerne aos poluentes urbanos e industriais, à 

temperatura, à umidade relativa e à iluminação. A iluminação natural confere alta 

emissão de raios ultravioletas no período compreendido entre 9h e 17h diariamente no 

Pavilhão aberto ao público, o que levou ao rápido envelhecimento do polimetilmetracrilato 

que funcionava como peça de reposição no nível de suspensão e hoje já está 

opacificado. Mesmo mantendo o acrílico degradado, o Termo de Referência deixa a 

recomendação do filme de poliéster com filtragem UV a fim de evitar as etapas seguintes 

deste tipo de degradação nos plásticos.  

A luneta 10783 de Bamberg não passará pela remoção dos resíduos históricos de 

proteção orgânica nem a remoção dos danos simbólicos que se agregaram à sua rica 

trajetória de uso. Maiores então são os riscos de higroscopia sobre as superfícies 

metálicas e maiores as interações nocivas entre suas partes inorgânicas, seus 

componentes de celulose vegetal e as resinas minerais, vegetais e animais a eles 

agregadas. Considerando-se também a necessidade de proteção contra a poeira, a 

maresia, os vapores ácidos do próprio pavilhão e demais poluentes industriais, é preciso 

estudar o uso da vitrine com frestas inferiores de ventilação natural e a ventilação do 

Pavilhão. Este documento recomenda que ainda seja instalado o datalogger como 

avaliação das tentativas de sanar a umidade crítica no porão, onde as condições 

adversas podem ser maiores quando o Pavilhão permanecer fechado durante um dia de 

sol, considerando a umidade ascendente do porão somada ao seu calor atípico. Os 

níveis de emissão de poluentes no bairro imperial de São Cristóvão são muito menores 

aos fins de semana, concentrando-se, via de regra, em cerca de 3 dias por semana, 

segundo os dados da prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, aqui analisados. 

Apesar de a meta desta pesquisa ter sido a reinauguração da exposição 

permanente da luneta Bamberg já restaurada, repentinas mudanças na conjuntura 

nacional mudaram os planos do MAST. Um datalogger havia sido adquirido pela aluna 

em 2015, especialmente para coletar e estudar os dados singulares neste pavilhão 

quente, de teto metálico, e úmido por infiltração no porão. Entretanto, a desmontagem 

das paredes, a circulação de operários e o atraso na restauração do pavilhão alteraram 

significativamente o clima interno e frustraram os planos da equipe. Uma lição importante 
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para a prática do conservador-restaurador foi se ver diante da inconstância política em 

instituições públicas, em que os critérios técnicos não preponderam.  

A poluição associada à umidade tem oferecido condições eletroquímicas de 

crescimento biológico inclusive em metais, ao ponto de algumas condições biológicas 

tipicamente subterrâneas e subaquáticas terem sido alcançadas pelos museus devido a 

condições inadequadas de guarda ou de exposição dos bens culturais. Portanto, é 

preciso ter em mente que, se não houver quem troque um escal, não convém escrever 

um projeto audacioso de vitrine ou envelope estanque para a velhice de seu objeto. 

Houve o tempo de dizer ao restaurador que “menos é mais”. Hoje, lembramos aos 

profissionais de conservação do Patrimônio Público que, enquanto os critérios técnicos 

não balizarem a escolha dos gestores, tirar a poeira regularmente continua a ser um bom 

negócio. 

Entendemos a Preservação como o conjunto de ações desde a guarda até o 

acesso (FOX apud Zuniga, 2002, p.75) e, assim como Hannesch, seguimos a 

recomendação do documento que norteia a intervenção nos acervos do MAST, que é a 

sua Política de Preservação de Acervos Culturais,  

de minimizar e retardar a deterioração do suporte e, consequentemente, 
prevenir a perda da informação. Tais ações efetivam-se tanto por ações 
preventivas, de adoção indireta no ambiente e acervo, como por ações 
curativas, de aplicação direta sobre o documento. O termo preservação, 
de outra parte, é utilizado referindo-se a todas as ações que têm relação 
com a garantia de proteção, manutenção e utilização dos 
documentos/acervos, visando sua longevidade e acesso e a salvaguarda 
da informação da perda. Assim, inclui: a legislação, a segurança, a 
reprodução, a conservação, a disseminação ou divulgação, e mesmo a 
pesquisa e documentação (POLÍTICA, 1995) (HANNESCH, 2013, p.9-
10). 

A despeito da Restauração ser aquela atividade capaz de repentinamente apagar 

a trajetória de um objeto, a Conservação Preventiva é a atividade mais complexa 

cientificamente e transversalmente abrangente, por costurar uma responsabilidade 

compartilhada (HANNESCH, 2013, p.87) dentro da estrutura administrativa de instituições 

de Memória, a fim de desacelerar o processo de degradação de todo um conjunto de 

objetos ou até desacelerar o processo de degradação do edifício e de todas as coleções 

do acervo.  

A prioridade recomendada por este documento é a busca de uma solução segura 

para o porão do Pavilhão Bamberg. Os alagamentos foram sanados na década de 1920 

(BRANDÃO, 1999, p.169-170), mas a umidade é de difícil solução. 
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ANEXO 1 
Modelo desenvolvido para autorização de entrevista 

 

Termo de autorização para divulgação de entrevista 

 

Eu, ______________, autorizo a divulgação, sem fins lucrativos, na forma 

impressa, áudio e/ou vídeo, em trabalhos acadêmicos e/ou na exposição permanente do 

Pavilhão Bamberg, para a internet e programas de televisão, a entrevista por mim 

concedida em ______________. 

 

Rio de Janeiro, _____de_______________________de______. 

 

_________________________________________ 

nnnnnnnnn 

 

 

Termo de autorização para divulgação de palestra 

 

Eu, __________, autorizo a divulgação, sem fins lucrativos, na forma impressa, 

áudio e/ou vídeo, em trabalhos acadêmicos e/ou na exposição permanente do Pavilhão 

Bamberg, para a internet e programas de televisão, trechos da palestra por mim 

ministrada em ______________. 

 

 

Rio de Janeiro, _____de_______________________de______. 

 

__________________________________ 

nnnnnnnnnn 
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ANEXO 2 
 

Levantamento em ordem cronológica do pessoal alocado nas oficinas do 
Observatório na fase de uso da luneta nº10783 de Bamberg. 

 

TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO PERÍODO DE OPERAÇÃO DA 
LUNETA (1907-1974) 

SUBORDINAÇÃO LEGISLAÇÃO OFICINA 

Ministério 
das Indústrias, Viação 

e Obras Públicas 
1897-1909 

Novo 
Regulamento 

do ORJ com um 
artista mecânico 

sem ajudante 
(Portaria de 

10jul1898), mas é 
alterada pela 
Portaria de 

11maio1904, que 
devolve o ajudante 

de mecânico 

Em 1904, o artista mecânico Eduardo Chartier em 
comissão de serviços geográficos, o substituto 
Jacinto Vieira (MORIZE, 1987, p.128-133) foi 

efetivado como ajudante (Portaria de 11maio1904) 
e o aprendiz de 2ª classe do Arsenal de Guerra 

Alfredo de Castro Almeida veio como substituto 
de ajudante (Ofício remetido 86/04), depois 

substituto de artista mecânico pela Portaria de 
6jun1904 (MORIZE, 1987, p.134) 

Ministério 
da Agricultura, 

Indústria e Comércio 
Decreto de 
22ago1909 
1909-1930 

 

Decreto nº 7672 
de 18nov1909 

cria a 
DMA (1909-1930) 

com um 
observatório 
nacional e 
diversos 

observatórios 
regionais. Uma 

oficina atendendo 
a todos com 
1 mecânico, 

2 ajudantes e 
1 aprendiz 

1ª GERAÇÃO DE TÉCNICOS DA FASE DE USO 
DA BAMBERG 10783: 

Alfredo de Castro Almeida já como mecânico, o 
ajudante de mecânico Luiz da Costa Lima e o 

aprendiz Arlindo de Souza Cabral. É possível que 
o irmão de Alfredo, Arthur de Castro Almeida já 

fosse o segundo ajudante de mecânico, mas 
também sem documento do período. 

Em 1917, há memorandos em que Alfredo assina 
como mecânico-chefe. Em 1919, Arlindo de 

Souza Cabral assumiu o serviço do ajudante Lima 
que passou a apenas cumprir horário, proibido de 

exercer a função por razões desconhecidas 
(dois memorandos de 08mar1919 sem número). 

2ª GERAÇÃO DE TÉCNICOS DA FASE DE USO 
DA BAMBERG 10783: 

O aprendiz de mecânico Edgard do Souto Rego 
ingressou no ON em fevereiro de 1920, o 
carpinteiro-marceneiro Bento da Motta e o 
eletricista Hiron Jacques foram nomeados 

respectivamente em dezembro de 1921 e em 
setembro de 1922. 

Hiron assumiu em 1923 suas funções na 
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radiotelegrafia, mas serviços eventuais como 
eletricista lhe eram solicitados para os demais 

aparelhos e instrumentos (MORIZE, 1987, p.177-
178). Bento e Hiron aposentados 

compulsoriamente por idade em 1934 (Processo 
C/1934). 

Em 1927, Morize havia citado apenas Alfredo, 
Arthur e Hiron, quando elogiou a habilidade no 
“complicado trabalho” de asseio e reparo dos 

instrumentos (MORIZE, 1987, p.177-178). 

Minstério 
da Educação e 
Saúde Pública 

1931-1953 

ON 
Novo Regulamento 

de 1940 amplia 
as Oficinas 

(BRANDÃO, 1999) 

Em 1935, o mecânico-eletricista Jorge 
Svozil foi admitido para a vaga de Hiron, e o filho 

do dono da oficina de obras de construção e 
carpintaria à rua Dr. Maciel, Odílio Ferreira 

Brandão de 21 anos foi indicado à vaga de Bento 
e montou os primeiros equipamentos pesados da 

carpintaria do ON (BRANDÃO, 1999, p.135). 

Em 1937, a manutenção de instrumentos de 
precisão foi contratada à Radio Cinephon 

Brasileira. 

Alfredo e Arthur aposentaram respectivamente em 
1938 e 1939. 

3ª GERAÇÃO DE TÉCNICOS DA FASE DE USO 
DA BAMBERG 10783: 

Nas vagas dos mecânicos, ingressaram no 
ON os mecânicos de aparelhos e instrumentos 

José Francisco de Castro (em 01/06/1943) e 
Benedito Pinotti (em 01/02/1941). 

O cargo de chefia ficou vago até que a 
Portaria nº12 de 11 de outubro de 1940 designou o 
único funcionário antigo que restara na Oficina, o 

mecânico Edgard do Souto Rego, como chefe e o 
carpinteiro Odílio como interino eventualmente 

(BRANDÃO, 1999, p.56-58). 

Ministério 
da Educação 

e Cultura 
1953-1976 

 

Jan Szaniecki era o responsável pela 
mecânica, cronometria de precisão e manutenção 
geral do equipamento (ON, 1958). Segundo Odílio 

Brandão, o polaco especialista em relógios logo 
teve que ser auxiliar do engenheiro eletrônico, mas 

não obedeceu ao protocolo de desmontagem 
desses aparelhos, o MAST assim recebeu as 

partes das pêndulas e pediu a Brandão, já 
aposentado do ON, que as remontasse 

(BRANDÂO, 1999, p.67-68). 

O mecânico-eletricista Jorge Svozil, que 
desenvolveu uma técnica diferenciada de 



 

253 

 

colocação de retículos, foi designado encarregado 
das Oficinas e o carpinteiro Odílio Brandão foi 

designado substituto (Portarias nº14 de 18/04/58 e 
nº31 de 3/11/58), mas Svozil faleceu em 

1961(BRANDÃO, 1999, p.80). 

Francisco Castro e Benedito Pinotti 
responsáveis pelos instrumentos de precisão. 

 

A partir de 1961, o mestre Odílio seria o 
único artífice carpinteiro a ser gratificado, após o 

falecimento de Svozil, seguindo o critério de 
antiguidade (BRANDÃO, 1999, p.80-82)206. 

A transferência de artífices do Ministério 
dos Transportes para o ON se deu pela Portaria 
116 de 11/12/74: um eletricista, um mecânico e 
dois auxiliares, mas os instrumentos meridianos 
eram da competência dos técnicos mais antigos: 
Benedito, José Francisco e Odilio Brandão. 

Em 1976, aposentaram o mestre José 
Francisco e Alfredo Campos (D.O.U. de 13/07/76), 

Isidro e o mestre Odílio (D.O.U. de 2/08/76)207. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
206 Os eletricistas Eloy Cândido da Silva e Astrogildo Santos de Vasconcelos assumiram as novas vagas de 
ampliação das oficinas segundo o novo regimento de 1940, mas não foi encontrada evidência de que 
atuassem em instrumentos de precisão. Muitas funções em eletricidade: havia eletricistas instaladores, 
operadores e mercantes no ON. Ainda em 1961, a oficina ganhou mais dois funcionários: um eletricista e um 
marceneiro (BRANDÃO,1999, p.33), mas não houve informação sobre função deles na instrumentação do 
ON. Em 1974, Eloy ainda era eletricista operador e Astrogildo já era mestre em eletricidade, mas talvez não 
em preparo instrumental. 
207 O MEC entregou o ON ao CNPq em 1976. Mestre Odílio permaneceu como chefe da seção de preparo 
instrumental até 1980. Restavam Walcy e Frederico do Ministério dos Transportes que, segundo Odílio, 
assumiram a manutenção de instrumentos, mas não de instrumentos meridianos, segundo o técnico do 
MAST Carlos Nascimento. Novos técnicos (Dias, Raul, Geraldo, Euzébio, Walcy, Frederico e Paulo) fogem 
ao escopo desta pesquisa. 
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ANEXO 3 
Ficha de Conservação da Luneta nº10783 de Bamberg e MAST/1993/0132. 

 

 

FICHA DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA ASTRONOMIA BRASILEIRA 

Número de 
catalogação - MAST 

MAST/1993/0132 em 25 partes de a até y, mas há 3 partes dissociadas 
no acervo 

Nome Luneta meridiana acotovelada nº10783 de Bamberg 

Número de Tombo - 
IPHAN 

nº84.08.007, Processo no1009-T-79/IPHAN, Livro Histórico volume 1, 
folhas 94-97, inscrição 509, de 14/08/1986 

Números antigos - 
ON 

· nº462 (luneta) e nº487 (seu nível do Talcott) em 1920;  
· nº460 (luneta) e nº487 (o nível do Talcott), em 1921 – hipótese do 
critério de aquisição (BRANDÃO, 1999, p.48) e de algumas baixas de 
patrimônio;  
· nº87.030 (luneta) em 1924 – inventário no qual 87 é classificação 
de bens da astronomia e, se ordem de aquisição, a correção posterior a 
lápis seria equivocada – e nº98.745 (o seu micrômetro do Talcott); 
· nº2056 (luneta), em 1928 – o critério não ficou claro, não seguiu 
critério de aquisição;  
· ON967 (a luneta) em 1970 – não foi feito pela Oficina, não foi a 
primeira vez que o critério de aquisição foi dispensado, o critério não foi 
informado à Oficina. 

Partes  Juntar a tabela de estado de conservação, páginas 181 a 184. 

Objetos relacionados 
a MAST/1993/0132 

Comutador MAST/2002/1294, nível do Talcott MAST/1994/0247ab, 
contrapeso-anel do Talcott sem número e a objetiva 10783 de Bamberg 
no telescópio artesanal Sputnik (não encontrado). Transits Heyde e luneta 
zenital Heyde podem conter peças de precisão ótica e métrica alemãs. 
O micrômetro deste modelo Bamberg dá movimento à ocular e o 
micrômetro extra para Talcott tem capacidade de rotação de 90º 
(BAMBERG, 1904). Então verificar troca entre ela, Askania e os Heyde. 

Modelo Instrumento de Passagem com Luneta-Acotovelada,  com micrômetro 
registrador elétrico (micrômetro impessoal), iluminação elétrica e base 
dupla giratória (base de Dollen); com lâmpada opcional; 
com nível duplo e com um micrômetro reserva com rotação de 90°, 
dispositivos especiais para observações pelo Método de Horrebow-
Talcott;  
equipado com um nível de alidade (não encontrado) 

Fabricante Paul Bamberg 

Origem Germânica, de Friedenau-Berlim 

Data da fabricação / 
encomenda / entrega 

período provável entre o ano do catálogo 1904 e 1907, ano em que já 
aguardava ser montada. Operou a SW no Castelo e a W em São 
Januário. 

Valor monetário Avaliada em 2 contos e oitocentos mil réis em 1920, pode ou não referir-
se ao valor da compra pois 1920 foi o ano do mais antigo inventário 
consultado e a nota fiscal não foi encontrada; avaliada em 1:400$000 em 
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1928;  e nível do Talcott avaliado nos mesmos 30 mil réis em 1920 e em 
1928. 

Suporte / abertura / 
distância focal 

80mm de abertura e distância focal de 900mm, segundo o astrônomo 
Domingos Fernandes da Costa em 1909 e 1912, divergência com a 
descrição de 85mm de abertura, generalizada em 3 lunetas astronômicas 
nos inventários feitos pela Oficina. 

Bitola / capacidade / 
amplificação 

Quatro lentes oculares com ampliação de 65x, 66x, 90x e 110x 
respectivamente, mas o catálogo do instrumento anunciava apenas 3 
oculares como itens de série (BAMBERG,1904). Possivelmente, uma 
das oculares de menor capacidade de amplificação seja canibalizada de 
outro instrumento. 

Área Astrogeodésia 

Categoria Instrumentos meridianos,Transits (elbow transit telescope, reversible 
transit instrument, broken transit), instrumentos de passagens. 

Função primária Observações meridianas para determinação da Hora e determinação de 
latitude por par de estrelas, pelo método de Horrebow-Talcott 

Utilização primária Determinação de latitude até 1917, de longitude, determinação da Hora, 
aferição das coordenadas dos planetas, colaboração com o Bureau 
Internationale de l’Heure nos estudos das irregularidades na rotação da 
Terra. 

Material / técnica de 
construção 

o Bases em liga de ferro, possível ferro fundido.  
o Peças metálicas de fixação, de cor prateada acinzentada típica, 

podem ser de aço e as pequenas peças graduadas de liga mais 
macia, não caraterizada.  

o Há 2 parafusos de menor resistência mecânica com fenda arrasada. 

Material / técnica de 
construção  

o Eixo ótico em liga de cobre patinada em tom marrom fosco e 
uniforme, possivelmente bronze ou cobertura de bronze patinado 
sobre o latão ou pátina em latão. Fundição, corte, soldagem, pátina 
artificial não caracterizada.  

o O mesmo se dá com a tampa do eixo ótico.  
o Pátina semelhante está revestida de verniz apenas na extremidade 

do tubo de iluminação e no contrapeso do micrômetro.  
Há poucas perdas da pátina por impacto e arranhão, áreas 
desprotegidas a analisar e proteger. 

Material / técnica de 
construção 

o Nível de suspensão do elevador de inversão, em vidro com bolha de 
ar possivelmente em etanol ou éter sulfúrico, segundo o Observatório 
de Universidade de Washington, fixado em madeira revestida de 
feltro verde e corpo externo em liga de cobre com dois manípulos de 
madeira e peça acrílica de reposição, provavelmente 
polimetilmetacrilato (PMMA) pelo tipo de degradação por raios UV e 
pela resistência a outros fatores de degradação a que esteve 
exposto, o que descarta hipóteses de nitrato e acetato de celulose, 
PVC ou PS, sem necessidade de caracterização. Repõe a proteção 
do vidro protetor que se perdeu.  

o Uma peça de reposição também em PMMA internamente no 
micrômetro padrão, em perfeito estado, translúcida ainda.  

o O nível do Talcott com os mesmos materiais do nível de suspensão, 
exceto plástico, tem todos os vidros intactos.  

o Os demais níveis pequenos não tem feltro. Lentes com vidros planos 
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e convexos, em aro de liga de cobre. 

Material / técnica de 
construção/ 
revestimento 

o Eixo mecânico e diversas peças em liga de cobre polida, 
possivelmente latão. Fundição, corte, soldagem, polimento.  

o Nos dois micrômetros, diversas peças pequenas são de liga 
prateada, possivelmente revestimento catódico sobre latão, e verniz 
amarelo parcialmente perdido em polimentos entusiásticos e 
repetitivos, chegando à liga de base na câmera, aparentemente 
desestabilizada pela abrasão de polimentos. Resíduos de massa de 
polir na mesa do micrômetro.  

o Ao menos três ligas distintas na câmera, sendo duas de base em 
peças distintas na câmera.  

o Conjunto do micrômetro padrão é a parte com mais peças de 
reposição.  

Dimensões 100cm x 80cm x 50cm 

Descrição Sistema de instrumentação científica em astronomia do ON, que operou, 
por último, com um cronógrafo de Marconi (MAST/ 1996/ 0586) sobre um 
armário (MAST/1996/0587) de onde parte um chicote de fios que se 
conectam a uma pêndula L.Leroy (MAST/1994/0426) e à luneta 
acotovelada nº10783 de Bamberg (MAST/1993/0132), luneta acotovela 
eletromecânica que permitia observar a passagem do meridiano do 
observatório por cerca de 12 a 20 estrelas na mesma noite, corrigindo-se 
os erros de azimute e de colimação antes de observar cada astro, com 
auxílio de graduações no micrômetro, níveis de bolha e, suspensas em 
pilares e protegidas da chuva, uma mira e uma lente colimadora que 
convertia o foco infinito ao foco na mira.  
O MAST não encontrou as miras e colimadores in situ.  
O eixo ótico com lente objetiva se move N-S, enquanto a lente ocular fica 
no eixo mecânico que se move E-W, graças à base dupla giratória. 

Design Mais delicada do que sua sucessora Askania e menor do que sua 
contemporânea acotovelada de Heyde no ON, segundo Paolo Brenni, 
mas menos delicada do que as acotoveladas oitocentistas da Ertel.  
Combinava, no início do séc.XX, a tinta verde sobre o ferro fundido, com 
as pátinas artificiais de corrosão em algumas partes foscas e o brilho do 
verniz tonalizado em verde sobre as partes polidas do latão.  
O acabamento dos níveis de bolha com feltro igualmente verde.  
Todas as peças de rosca com bordo recartilhado, exceto a objetiva que 
não é de Bamberg.  
Micrômetro modificado, revestimento catódico no latão seria de fábrica? 
verniz amarelo e peças de reposição só nas partes do micrômetro em 
uso. Não foi encontrada nos micrômetros a inscrição do fabricante que 
poderia ser A.Repsold & Söhne de Hamburgo (BAMBERG, 1904, p.VI) 

Inscrições de fábrica Placas East, West nas partes a, b;   
CARL BAMBERG FRIEDENAU-BERLIM 10783 no cubo central;  
predominam punções 1 e 1. , há apenas uma punção 8 e uma punção 6; 
Oculares com 1 até 3 pontinhos puncionados junto com a capacidade de 
ampliação; 
Hipótese de que ela tenha sido a única do lote ou acompanhada de 
alguns transits portáteis: Bamberg nº11424, 11425 e 11845, verificar nº 
dos teodolitos e suas punções. 

Inscrições do Placa: Fornecedores Janowitzer, Veit & Cia. Rua da Candelária, 11. Rio 
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fornecedor de Janeiro.  

Inscrições do 
proprietário 

Placas: Observatório do Rio de Janeiro nas partes a, b;  
ON967 em tinta branca 

Procedência ON 

Instituição MAST 

Modo de aquisição Incorporação do depósito  

Data de aquisição 08 de março de 1985 

Data de registro 20 de dezembro de 1993 por Kátia Bello e 1994 por Aparecida Rangel 

Função secundária Objeto histórico da Coleção astronômica do ON, preservado in situ no 
conjunto arquitetônico de pavilhões de observação do céu, fixado em pilar 
no pavilhão médio de Carl Zeiss, com o último conjunto de objetos com os 
quais operou. 

Observações (valores 
simbólicos) 

Ver publicação disponível no portal do MAST: 
FERREIRA, Márcia Pinheiro. Conservação-Restauração da Luneta 10783 
de Bamberg. Dissertação (Mestrado) em Preservação de Acervos de 
C&T, MAST, 2017. 

Histórico Idem 

Trocas de ambiente De Friedenau para o Morro do Castelo em 1907- clima temperado para 
tropical e maresia; 
Do Castelo para o Morro de S. Januário entre 1917-1920 em um abrigo 
de 640 mil réis na Seção de Phisica do Globo – clima tropical com 
poluição industrial 
No Pavilhão 7 (de 16 contos de réis) em 1922, lacuna ainda depende do 
FHLB, em 1925 o retículo de um portable transit Bamberg descolava no 
calor do Pavilhão 7, porão úmido, operava no SIH e no SILM (dec.30-50) 
onde?  
Do depósito para o Pavilhão 7 a partir de cerca de 1967-1970 – poluição 
industrial e maior poluição urbana 

Localização Pavilhão 7 (ou 37) a W no Morro de São Januário. 

Referências (fontes) Brandão, 1993; Brandão, 1999; Tavares, 1993; Fundo da HLB no Arquivo 
DSHO-ON; Fundo ON no AHC-MAST; Morize, 1987; Banco Digital de 
Relatórios Ministeriais Brasileiros; Mattos, 1923; Anuários do 
Observatório; Barroso Jr, 1961; 2011, 2013, 2015, 2016;  

Estado de 
conservação 

Bom: os vidros das lentes, pequenas partes do micrômetro in situ e todo o 
micrômetro do Talcott (guardado em estojo) cujo uso pode ter-se 
encerrado em 1917, verificar se move 90º a ocular para Talcott. 
Regular: perda metálica e abrasões de topo resultantes de uso 
sistemático de massa polidora; corrosão mais generalizada nas regiões 
de topo da superfície, onde a poeira acumula; peças gastas e 
revestimentos perdidos pelo uso. 
Ruim, onde corrosões localizadas sugerem molhamento por goteira sobre 
o micrômetro e os parafusos da base B, ainda bem deteriorados, há 
reposição de 3peças internas do micrômetro por uma chapa acrílica, uma 
arruela nº6 e outra nº8, talvez outras reposições no micrômetro. 
Péssimo: possível infecção do feltro verde dentro do nível do Talcott por 
microorganismos que consumiram a pigmentação do tecido em pequenas 
áreas circulares, área de difícil acesso; corrosão ativa na liga de ferro sob 



 

258 

 

a repintura preta em bolhas, manchas brancas semelhantes à salinização 
na base e sapatas cria condições de contaminação do processo corrosivo 
em outras partes submetidas a suas emissões e trocas eletrolíticas. 

Recomendações  Caracterização dos produtos de corrosão, a fim de descartar cloretos e 
fungos, liga de base da câmera abrasada, examinar as rupturas na pátina 
artificial vulneráveis a pite, buscar mais objetos relacionados nos Heyde 
que sejam de Repsold e movimento de 90º na ocular,  

Ações curativas Remoção mecânica dos produtos de corrosão ativa; 
Avaliar anoxia ou cobalto 60 ou MP120 ou troca do feltro no nível do 
Talcott, se confirmada UFC e se houver acesso não destrutivo; 
limpeza superficial dos filmes passivos de corrosão com isooctano ou 
nafta solvente ou éter de petróleo em swab e com cera microcristalina em 
proporção a depender do ensaio em estufa; aspirar o interior do eixo ótico 
em dia de UR baixa, microaspiração no interior do nível de suspensão, 
isopropanol nos vidros e polímeros, flanela na madeira dos manípulos, 
patinar com pincel 000 as rupturas na pátina artificial, ou preencher com 
cera microcristalina para evitar o descontrole químico. 

Ações preventivas filtro UV em filme de poliéster no cilindro de PMMA em degradação; 
 vitrine com fresta de ventilação, ventilação natural do espaço expositivo, 
apesar da poluição e descontrole da oscilação climática; 
 limpeza e desinfecção do porão, aguardar estudos de ventilação do 
porão com tela contra insetos e pragas, acompanhar os avanços com o 
datalogger; 
 iluminação de sódio no sítio histórico e iluminação de mercúrio nas ruas 
em torno, continuar o controle hormonal dos cupins subterrâneos e 
vistorias contra pragas. 

Periodicidade  Aspiração com bocal redondo em escova de cerdas longas naturais 
(crina) a fim de tirar poeira uma vez por semana se ficar sem vitrine ou 
uma vez ao semestre em dia de UR baixa se estiver em vitrine com 
frestas, inspecao mensal do conjunto exposto, dos elementos 
arquitetônicos do pavilhão e arredores, controle do porão. 

Responsável pelo 
registro 

Márcia Pinheiro Ferreira em 22 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


