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Acervo Curt Lange 
O COLECIONADOR 

Francisco Curt Lange nasceu em Eilenburg, Alemanha, em 12 de dezembro de 

1903. Teve formação superior em Arquitetura, além de uma excelente 

formação musical. Veio para a América do Sul em 1923. Passou a residir em 

Montevidéu, cidade em que se casou, e onde iniciou sua longa carreira.  

Sua intensa atuação como educador e pesquisador deu-se em um âmbito 

geográfico bastante amplo, de modo que se tornou um dos principais 

responsáveis pelo avanço da musicologia latino-americana e especialmente 

pelo desenvolvimento da musicologia histórica brasileira. 

Por meio de um importantíssimo levantamento de fontes primárias, seu trabalho 

é ainda a principal referência no que diz respeito à música brasileira do 

período colonial e particularmente à música dos compositores mineiros do 

século XVIII. Sua obra constituiu-se em fonte obrigatória para o 

conhecimento da vida musical de Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX e as 

raras partituras de obras musicais deste período até hoje publicadas são, de 

alguma forma, efeito de seu trabalho pioneiro.  

 

FUNÇÃO DO ACERVO NA UNIVERSIDADE 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 



Acervo Curt Lange 
O acervo é constituído por: livros, instrumentos musicais, instrumentos 

de trabalho, slides, fotografias, filmes, negativos, CDs, discos em vinil, 

quadros, documentos raros, correspondências, partituras, revistas, 

boletins, recortes de jornais, diplomas, medalhas, documentos, etc. 

 

AQUISIÇÃO/REGULAMENTAÇÃO: 

Fundação Vitae e BDMG Cultural, FUNDEP em 1995. 

Possui toda documentação necessária para comprovação de doação. 

 

CONTRA PARTIDA DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA:  

Espaço físico, pontos de rede para acesso a Internet, pessoal de limpeza, 

serviço de copa, telefone, assistência técnica informática, apoio da 

coordenação da Divisão de Coleções Especiais e recursos humanos da BU. 

 

LOCALIZAÇÃO: Biblioteca Central da UFMG, 4º andar 



Acervo Curt Lange 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS: 

Os primeiros projetos foram coordenados pela Prof. Rosângela Tugny da 

Escola de Música junto a uma equipe interdisciplinar de bolsistas, 

bibliotecários, historiadores, arquivistas, o musicólogo André Guerra 

Cotta. As bibliotecárias, Marlene de Fátima Vieira Lopes e Maria Helena 

Santos da BU, realizaram o trabalho de catalogação e, posteriormente, de 

revisão  e atualização dos registros na base de dados. 

 

 

METODOLOGIA DE TRATAMENTO: 

Metodologia desenvolvida pela equipe de professores das áreas de Música, 

Ciência da Informação e bibliotecários da BU. A descrição arquivística, 

utilizando a ISAD(G), padrões e normas internacionais possibilitou a 

organização do Acervo garantindo sua integridade e acesso para 

pesquisadores nacionais e internacionais.  

Bases de dados: Pergamum e Access 

 



PROJETO IMPLANTAÇÃO NOVO ESPAÇO 



Conservação: Projeto implantação novo espaço 
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Conservação: Projeto implantação novo espaço 



Acervo Curt Lange: espaços museais 



Acervo Curt Lange: monitoramento da conservação 
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Acervo Curt Lange: monitoramento da conservação 



Conservação 
SÉRIE 01 - Bibliográfica - Monitoramento de conservação 
 

•  Identificação, livro a livro, de danos causados por microorganismos, insetos ou estado físico. 

• Separação de exemplares por grupos: a) microorganismos (fungos e bactérias); b) insetos; c) estado 

físico (cortes, rasgos, encadernação e/ou páginas soltas, adesivos aderidos à capa/lombada/páginas) 

• Ações para grupos específicos 

a) microorganismos: 1) identificação de infestação de fungos; 2) separação de livros infestados; 3) 

análise microbiológica (ainda não realizada); 4) desinfestação por anoxia. 

b) insetos: 1) não foi identificada presença de insetos xilófagos no acervo. Não há resíduos ou danos 

causados aos materiais. 

c) estado físico: maior incidência de danos presente no acervo Curt Lange, causadas por manuseio e uso 

indevido, bem como pelo acondicionamento inadequado. Para os problemas identificados foi realizado: 

1) Acondicionamento com jaquetas de políester para livros frágeis 

2) Costura simples de brochurras para exemplares com grampos na lombada. A costura beneficia e 

reforça a lombada do livro e possibilita a retirada de material (clips) oxidado. 

3) Retirada de etiquetas adesivas ácidas. A presença destes adesivos propicia a deterioração do papel. 

A retirada foi feita com cola carboximetilcelulose e bisturi aquecido e, quando necessário, álcool 

etílico. 

4) Confecção de caixas de papel com qualidade arquivística para documentos com perdas de papel. 

Este acondicionamento pretende resguardar o material até que seja possível a restauração total do 

exemplar. 

5) Velaturas e obturações em partes ou em folhas inteiras de livros com papel japonês. 



Conservação 
SÉRIE 08 - Iconografia - Monitoramento de conservação 

 

1) Identificação de problemas de acondicionamento. Os materiais, em sua 

maioria folhas individuais, são xilogravuras, documentos originais e 

certificados. Atividades desenvolvidas: 

a) Confecção de invólucro para acondicionamento dos documentos, 

visando o armazenamento adequado, bem como a proteção do 

documento no momento da consulta. O invólucro foi confeccionado 

com poliéster e papel filifold. 

 

b) Adesivos: retiradas de etiquetas adesivas com álcool etílico, 

carboximetilcelulose e bisturi aquecido. 

 

c) Limpeza: realização de limpeza com pó de borracha; limpeza mecânica 

com trincha em máquina de sucção. 



Identificação do acervo 

Preparação de marcadores Colagem de etiquetas 



Higienização com pó de borracha 

Higienização mecânica a seco 
em câmara de sucção 



Acondicionamento Série Iconográfica 



Ataque biológico 



Ataque biológico 



Referências Bibliográficas 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Coordenadoria de Guarda e Conservação 

de Documentos. Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos. 

Noções sobre biodeterioração em acervos bibliográficos e documentais. Brasília: STJ, 

2003. 12 p. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/6725>. 

Acesso em: 13 maio 2010. 

MILEVSKI, Robert J. Manual de pequenos reparos em livros. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos, 2001. 

OGDEN, Sherelyn (Ed.). Armazenagem e manuseio. 2. ed. Rio de Janeiro: Projeto 

Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos, 2001. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Biblioteca Universitária. 

Histórico. Belo Horizonte, 2008. Disponível em: <www.bu.ufmg.br>. Acesso em 03 

maio 2011. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Acervo Curt Lange. Belo 

Horizonte, 2005. Disponível em: <http://www.curtlange.bu.ufmg.br/>. Acesso em: 

11 ago. 2011. 


