
 
 

 

 

WORKSHOP  
 

IMPLEMENTAÇÃO DA CONSERVAÇÃO PREVENTIVA EM MUSEUS-
CASAS HISTÓRICAS.  

CASO DE ESTUDO – O MUSEU CASA DE RUI BARBOSA. 
 

27 e 28 de Setembro de 2012 
 

 

 

 

Professora: 
Arq. Dra. Claudia S. Rodrigues de Carvalho – Fundação Casa de Rui 
Barbosa/ Ministério da Cultura/ Brasil 
 
Organização: Departamento de Arte, Conservação e Restauro, da 
Escola das Artes da Universidade católica Portuguesa, Centro 
Regional do Porto.  
CITAR- Centro de Investigação em Ciência E Tecnologia das Artes. 
 
Local: Campus da Foz (Porto) da Universidade Católica Portuguesa 
 
Preço: 25€ 
 
Carga horária: 8h (distribuidas por dois módulos de 4 horas cada). 
 
Horário: 9h30m- 13h 30m  
 



Contactos: mnsilva@porto.ucp.pt; evieira@porto.ucp.pt; 
cbarata@porto.ucp.pt 
 
Telf: 226196240 
Fax: 226196244 
 
Inscrições: poderão ser efectuadas por correio electrónico 
(endereços supra indicados) ou por telefone. 
 
Data limite de inscrição: 21 de Setembro de 2012 
 
Pagamento: por cheque emitido à ordem de Universidade Católica 
Portuguesa; endereço: Rua Diogo Botelho, 1327, 4169-005- Porto 
 
Para transferência bancária: contactar a organização. 
 

Programa 
 
A conservação preventiva pode ser entendida como um conjunto de 
estratégias, definidas de maneira interdisciplinar, com o objetivo de 
garantir a conservação de edifícios e coleções de maneira 
sustentável, reduzindo sua deterioração e garantindo sua 
autenticidade material. O workshop abordará as interrelações 
existentes entre os bens móveis, os edifícios que os abrigam e os 
sítios onde esses se localizam, compreendidos como conjuntos 
sistêmicos, cuja ação pontual pode comprometer sua preservação. 
Tratará ainda da implementação da conservação preventiva como 
estratégia de gestão da preservação em Museu Casas Históricas, 
tendo como estudo de caso as ações realizadas no Museu Casa de Rui 
Barbosa, no Rio de Janeiro, Brasil. 
 
 
Módulo 1- Planos de Conservação Preventiva para edifícios que 
abrigam coleções – fundamentação teórica e etapas metodológicas: 
Diagnóstico de conservação, mapeamento de danos, avaliação de 
riscos  
 
Módulo 2- Estratégias de Conservação Preventiva para edifícios 
histórics e sítios: questões técnico operacionais: Monitoramento e 
Inspeção, Manutenção Ordinária e Extraordinária, Gerenciamento 
Ambiental, Conservação programada  
 
 
Breve curriculum da docente:  
Cláudia Carvalho é arquitecta pela Faculdade de Arquitectura e 
Urbanismo da UFRJ (1985), mestre pelo PRO-ARQ-FAU/UFRJ (1997) 
na área de conforto Ambiental e doutora pela Faculdade de 



Arquitectura e Urbanismo 
de História da Arquitectura e Estética de Projecto (2006).
Em 1985 integrou os quadros do Instituto do Pa
Artístico Nacional (IPHAN)
Recuperação e Preservação do palác
que passou a pertencer ao quadro
Barbosa. Responsável pelo pro
Federação do Museu Casa de Rui 
Núcleo de Preservação Arquitectónica do Centro de Memória e 
Informação, realizando a gestão d
da Casa Museu de Rui Barbosa. Autora do livro
elemento para a preservação de acervos com suporte em papel
decorrente da sua investigação de mestrado
de formação no ICCROM e no Univ
âmbito da conservação preventiva. Está envolvida em diversos 
projectos, destacando
parceria com o Dr. Shin Maekawa do Getty Conservation Institute, 
para instalação do S
Rui Barbosa (2004-2008).
Coordena a linha de investiga
Preventiva para Edifícios Históricos 
do projecto (CNPQ-
contando com uma pesquisa que se tem vindo a desenvolver por 
módulos e de modo interdisciplinar desde 2006, dentro do convénio 
estabelecido entre a
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
Nota de destaque: 
 
Evento inserido no âmbito do lançamento do Curso de Pós
em Conservação Preventiva de Bens Móveis 
Artes/Escola Superior de Biotecnologia da 
Arte e Ciência(29 de Setembro).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uitectura e Urbanismo da Universidade de S. Paulo, Departamento 
de História da Arquitectura e Estética de Projecto (2006).

85 integrou os quadros do Instituto do Patrimônio Histórico e 
acional (IPHAN), tendo participado no P

Recuperação e Preservação do palácio Gustavo Capanema
pertencer ao quadro funcional da Fundação casa de R

Responsável pelo projecto de restauro do forro da sala 
Federação do Museu Casa de Rui Babosa, coordena actualmente o 
Núcleo de Preservação Arquitectónica do Centro de Memória e 
Informação, realizando a gestão do plano de Conservação Preventiva 

de Rui Barbosa. Autora do livro O  espaço como 
elemento para a preservação de acervos com suporte em papel
decorrente da sua investigação de mestrado, realizou várias
de formação no ICCROM e no University College de Londres, no 
âmbito da conservação preventiva. Está envolvida em diversos 
projectos, destacando-se o projecto cooperativo realizad
parceria com o Dr. Shin Maekawa do Getty Conservation Institute, 

Sistema de Controle Climático para a Biblioteca 
2008). 

Coordena a linha de investigação Estratégias de Conservação 
reventiva para Edifícios Históricos que abrigam Colecções, no âmbito 

-FCRB) Memória, Espaços e Representações, 
contando com uma pesquisa que se tem vindo a desenvolver por 

odo interdisciplinar desde 2006, dentro do convénio 
estabelecido entre a FCRB e a FPERJ – Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro.  
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