
Casa da Memória

• Acervo do Centro 
de Documentação 
da Casa da 
Memória.

Rua São Francisco, 319 –

Curitiba

(41)3321-3236

• Catalogação 
compartilhada de 
projetos 
arquitetônicos das 
décadas de 1910 a 
1950



Casa da Memória

• Responsável pela preservação e conservação do acervo documental referente à 
história do município, a origem da Casa da Memória remonta a Casa Romário 
Martins, criada em 1973, quando teve início o processo de pesquisa, 
levantamento e reprodução de ampla documentação histórica sobre a cidade.

• Os projetos desenvolvidos ao longo dos sete anos em que a Romário Martins 
abrigou o núcleo de documentação da memória curitibana geraram a motivação 
necessária para desencadear o processo de proteção e valorização do patrimônio 
cultural da cidade, que culminou na criação, em 12 de maio de 1981, da Casa da 
Memória. 

• O acervo da Casa, alimentado por pesquisas, doações da comunidade e aquisições 
feitas por meio de leis de incentivo à cultura, é composto por documentos 
impressos e manuscritos, periódicos, livros e materiais iconográficos, como 
aquarelas, plantas, mapas, projetos de construção, rótulos, fotografias em papel, 
diapositivos e negativos. Esse material é classificado, catalogado, indexado e 
informatizado para disponibilização ao público em geral. 

• Atualmente, a Casa da Memória localiza-se no número 319 da Rua São Francisco, 
no prédio da Diretoria do Patrimônio Cultural, Curitiba /PR

Texto: Marcelo Sutil



Acervo: 5 grandes Eixos

• Centro de Documentação - acervo referente à 
Curitiba e Paraná;

• Obras Raras, Curitiba e Paraná;

• Obras produzidas com apoio da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura (livros, CDs, DVDs, 
Material de Divulgação);

• Memória Institucional, FCC e PMC

• Acervo Audiovisual



Centro de Documentação da Casa da Memória:

• Acervo por formato físico (Curitiba e Paraná):
Álbuns de Fotografia: 30
Artigos de periódicos: 33.400
Cartazes:  14.253
Catálogos: 702
Convites para Eventos: 3.636
Convites Digitais: 478
Documentos Digitais diversos: 5.236
Documentos físicos não editados: 3.676
Entrevistas: 548
Estatutos e Regulamentos: 96
Folhetos: 4.441
Livros: 10.500
Obras Raras: 13.803 títulos (aquarelas, livros, manuscritos, mapas, rótulos....)
Partituras:  298
Pastas de Arquivo Histórico: 1.592
Programações de Eventos: 3.005
Projetos Arquitetônicos atuais: 458
Projetos Arquitetônicos  (década 1920 a 1950): 1872
Obs. Não está nesta relação o acervo audiovisual (fotografias, CDs, DVDs, Fitas Cassete, VHS...)



Catalogação multidisciplinar

• A colaboração de 
profissionais de 
variadas formações, 
possibilita melhor 
consistência na 
identificação, descrição 
e indexação de 
documentos das 
diferentes áreas do 
saber



Exemplos de documentos 
recebidos



Documentos recebidos



Ilustrando... Obras catalogadas
Acervo Obras Raras



Acervo Obras Raras



Acervo Obras Raras



Acervo Obras Raras



Memória Institucional





Acervo Digital / Memória Institucional



Acondicionamento

• O acondicionamento é feito por grau de raridade e 
também por suporte físico, sendo que os documentos 
avulsos, isto é, não encadernados e os raros são 
dispostos em embalagens individuais feitas com papel de 
qualidade arquivística e gramatura adequada à cada 
obra;

• Materiais frágeis porém não raros são acondicionados 
em pastas brancas de polionda;

• Grandes formatos (projetos arquitetônicos, mapas e 
cartazes)  - mapotecas, depende do volume e do grau de 
fragilidade



Reserva técnica, Obras Raras



Aquisição de Projetos Arquitetônicos das 
décadas de 1910 a 1950

• Em 1989 foram localizados no porão do prédio central da Prefeitura Municipal de 
Curitiba, muitos projetos arquitetônicos sem tratamento arquivístico.  
Historiadores da Fundação Cultural de Curitiba selecionaram os mais antigos e os 
que se referiam a construções de madeira e os transferiram para a Casa da 
Memória. 

• Os projetos foram higienizados, planificados, embalados e armazenados em 
mapotecas verticais.

• Na sequencia, servidores da PMC enviaram o restante dos projetos do referido 
conjunto para integrarem a coleção que estava sendo tratada na Casa da Memória.

• Nos anos 2002 a 2003 foram incorporados ao acervo inicial mais trezentos projetos 
provenientes do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), 
somando 1872 obras.

• O passo seguinte foi a realização do tratamento necessário para a conservação dos 
projetos, os quais passaram por processos de higienização, planificação, 
acondicionamento e catalogação segundo informações constantes do próprio 
documento. 



Digitalização

• A reformatação para uso e preservação dos 
originais teve início em 1994, quando foram 
feitas cerca de 80 fotografias em processo 
analógico, para integrar a dissertação de 
Marcelo Sutil, O espelho e a miragem, sendo 
que a revelação das imagens foi custeada pelo 
pesquisador. Os negativos fotográficos 
passaram a fazer parte do acervo da Casa da 
Memória.



Digitalização

• Em 2015 o trabalho foi retomado; os negativos de 
1994 foram digitalizados em 3.200 dpi, gerando 
arquivos de 40 mega bytes abertos. Os demais 
projetos foram fotografados por processos digitais, 
gerando arquivos em resolução alta, também com 
cerca de 40 mega bytes e em formato raw, ficando 
estas como matriz arquivística. 

• Das matrizes foram geradas cópias em formato jpg 
em baixa resolução, cerca de 100 kbytes, 
disponibilizadas para visualização em consultas.



Catalogação compartilhada de projetos 
arquitetônicos: uma parceria entre a Fundação 
Cultural de Curitiba, Arquivo Público Municipal 
e Universidade Federal do Paraná

Equipe técnica:
Universidade Federal do Paraná: Elizabeth Amorim de Castro (Drª em História) 
Arquivo Público Municipal: Rubens Alves Goes Zampieri (Técnico em Processos 

Gerenciais)
Fundação Cultural de Curitiba: Marcelo Sutil (Dr. Em História)

Filomena N. Hammerschmidt (Esp. Em Gestão
de Bibliotecas)



Parceria: Catalogação compartilhada 
de projetos arquitetônicos

• Instituições envolvidas: UFPR / Departamento 
de Arquitetura;

• Arquivo Público Municipal de Curitiba;

• Fundação Cultural de Curitiba



Divisão de Responsabilidades
UFPR e FCC

• Desenvolvimento de uma 
nova estrutura para 
detalhamento da 
catalogação a ser feita 
segundo leitura do projeto, 
da construção

Arquivo Público Municipal e 
FCC

• Cessão de imagens dos 
projetos para o 
Departamento de 
Arquitetura da UFPR

• UFPR
• Inserção dos dados e 

disponibilização em 
Gerenciador com acesso via 
Internet



Parceria visa:

�Ampliar a catalogação inicial 
(estudo sobre as edificações)
Dados sobre a construção, sobre o imóvel;

Pesquisa histórica;

Legislação de proteção (UIP, tombamento)

Documentação fotográfica

�Disponibilizar para Pesquisa



Modelo atual de Entrada de Dados na FCC



Visualização dos Dados



Estrutura da Nova Planilha, ProArq 



Estrutura da Nova Planilha:
Dados Gerais da Edificação



Estrutura da Nova Planilha:
Dados Gerais da Edificação, continuação 



Estrutura da Nova Planilha:
Dados Gerais da Edificação, final 



Estrutura da Nova Planilha:
Edificação Principal



Estrutura da Nova Planilha:
Demais edificações



Estrutura da Nova Planilha:
Outras informações



Estrutura da Nova Planilha:
Links e Referências



Estrutura da Nova Planilha:
Legislação e Proteção



Resultados

• Com as informações inseridas será possível a realização de pesquisas por 
projetistas, proprietários, construtores, tipo de edificação, 
tombamentos, técnica construtiva, datas ou qualquer ponto de acesso 
contemplado na base de dados. Pode ser verificado se a construção ainda 
existe, qual o uso atual e o estado de conservação do imóvel. Para os 
imóveis já demolidos o projeto serve com um registro do que existiu na 
cidade.

• Outro ponto de destaque é o suporte que a base de dados pode 
proporcionar para documentação dos processos advindos após a 
aprovação da Lei 14.794, de 22 de março de 2016, Lei do Patrimônio, uma 
vez que os técnicos que farão pareceres para solicitações de reformas, 
ampliações, restauro ou demolições, poderão também se basear nas 
informações técnicas e históricas disponibilizadas neste sistema de 
informações.



Disponibilização

• Os dados, em fase de teste, estão sendo 
inseridos em WordPress,

• Endereço para acesso: 
http://www.proarq.ufpr.br/



Prédio A Amparadora
Elizabeth Amorim de Castro,  setembro 2, 2016 
Nome do proprietário inicial: A Amparadora – Sociedade 
Anonyma de Peculios por Mutualidade
Denominação inicial: Prédio da Amparadora
Endereço: Rua XV de Novembro, 54
Bairro: Centro
Situação atual: Edificação demolida
Uso atual: Edifício uso misto
Projetista: Não Consta
Construtor: Não Consta
Descrição do projeto arquitetônico: Projeto de ampliação 
do Prédio da Amparadora, com 2 pranchas: 1 – fachada 
frontal; e 2 – Plantas dos 5 pavimentos. 
Código de localização: Alvará 1304/1917
Local de execução da obra: Curitiba
Escalas do projeto arquitetônico: 1:100
Período: 1916-1930
Data da aprovação projeto arquitetônico: 1917-04-20
Área construída (m²): 712,76
Número de pavimentos: 5
Área do pavimento térreo (m²): 146,94
Área dos demais pavimentos (m²): 146,94 (1º a 3º) e 
124,70 (4º)
Descrição dos ambientes internos: Térreo: escritório, casa 
forte e depósito; pavimento 1 a 3: sala de visitas, sala de 
jantar, gabinete, 2 quartos, copa, cozinha, despensa, banho 
e W.C; pavimento 4: sala e 2 quartos.
Instalações sanitárias internas: Sim
Informações históricas: No Jornal A República, de 9 de 
outubro de 1913, nº 224, p. 1: anuncio d'A Amparadora, 
constando o endereço Rua XV de Novembro, 54.
Técnica Construtiva: Alvenaria de tijolos
Sistema estrutural: Alvenaria autoportante
Linguagem Formal: Eclética



CONSTRUÇÃO de uma casa para o senhor Mateo 
Otto na rua São Francisco de Paola nº 7

1912



Ilustrando

Obras do acervo da Casa da 
Memória



Construção de propriedade do senhor Alfredo 
Loureiro na rua Jose Loureiro, 1912



Projeto da casa a construir-se a rua Voluntários da 
Pátria, propriedade de Innocencio Villa Nova,

1906



Planta para casa de madeira do senhor Alexandre 
Brudscki na rua Carlos de Carvalho,

1912



Acervo original digital

• O acervo digital é catalogado conforme 
normas estabelecidas para os físicos, com a 
diferença que no campo classificação é 
inserido o endereço de armazenamento no 
servidor de rede em vez do número de 
classificação para localização na estante. Nesta 
categoria estão livros em formato pdf, 
matérias publicadas em sites e convites para 
eventos da Instituição



Muito obrigada

fhammer@fcc.curitiba.pr.gov.br


