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Localização da Praça João Candido, bairro São Francisco, centro histórico de Curitiba, Paraná                         
(imagem: Google Earth, 2018).





Planta, reconstrução e possível localização espacial da Capela São Francisco de Paula e o Belvedere, em 
relação às ruínas de São Francisco, conforme Maria Lúcia Vianna Baptista (in Baptista, 2004).





Vista de Curitiba, aquarela (12x 21cm), de Jean 
Baptiste Debret, 1827.

Soleira (2,24x 0,57x 0,36m) da porta central da 
igreja, 2019.



Vista geral de Curitiba, aquarela (13,5x 351cm), 
de Joseph Keller, 1865.



Capela São Francisco de Paula, imagem provavelmente de 1870.



Capela São Francisco de Paula e estruturas em alvenaria de pedra e cruzeiro relativos a construção da 
Igreja São Francisco de Paula, nunca concluída, circa 1850, fotógrafo: Frederico Lange.



São Francisco de Paula, madeira 
policromada (116x 63x 43cm), 
prov. Início séc. XIX, acervo Igreja 
São Francisco de Paula, Curitiba

Livro 1703, acervo Fiocruz, Rio de Janeiro



Ruínas da Igreja São Francisco de Paula, e atrás o Belvedere, construído em 1916, depois da demolição da 
Capela São Francisco de Paula, atrás Palácio São Francisco, parte da sede atual do Museu Paranaense, foto de 

setembro de 1945





Alto de colina - Alto dos enforcados (tropeiros)

Início da construção da capela (1799) – Finalizada a capela (1809) – Primeiras missas  e 
provável início igreja (1811)

Sepultamento Manoel Gonçalves Guimarães (1815) 

Reuniões da câmara municipal na capela (1829-1834)

Fundos da capela será o cemitério municipal (1836), mudança em 1851

Parte da capela em obras (1855-1860, 1874)

Demolição da matriz  (1876), reinaugurada em 1893

Início da construção do Palácio Garibaldi (1887), Largo do Observatório (1894), mirante 

Inauguração sede espírita (1907) e demolida em 1939 (atelier João Turin)

Capela é demolida (1915), construção do Belvedere (1916) – Universidade do Paraná

Largo Emílio de Menezes (1918)

Construção Júlio Garmatter (1928-1929), em 1938 transforma-se em sede do Governo

Rádio Clube Paranaense (1933), torre de transmissão é erguida

Praça com calçamento petit-pavé, motivos paranistas (1946), Praça João Cândido (1948)

TRE (1953), Tombamento Patrimônio Estadual (1966)

Construção do anfiteatro (1979), Museu de Arte do Paraná (1987)

Museu Paranaense (2002), Revitalização da Praça (2019)



Equipe do Museu Paranaense escavando as trincheiras A e B, na área de implantação do elevador.







Planta de localização dos poços de 
sondagem realizados pela Conex 
em maio de 2019, em áreas para 
inserção de estacas do deck, em 
que houve análise estratigráfica.



Equipe do Museu Paranaense no 
início das escavações da área de 

implantação do elevador na parte 
externa do Belvedere, agosto de 

2019 (foto: Claudia Inês Parellada).



Equipe do Museu Paranaense no final da retirada do calçamento da área de implantação do 
elevador, 12 de agosto de 2019 (foto: Claudia Inês Parellada).



1. Estudos arqueológicos: possibilidades e estratégias

- Levantamentos prévios e diagnósticos: legislações relacionadas, as diferentes 
abordagens e alguns exemplos práticos

2. Mapeando o patrimônio arqueológico 

- Delimitação, descrição e avaliação de sítios arqueológicos : equipamentos, estratégias, e 
programas associados

- Métodos de intervenção

- Sistemas de referência: coordenadas geográficas, UTM, SIRGAS (2000) ou outros 
disponíveis

- Topografia de sítios arqueológicos, drones e scanner em 3D

- Imagens de satélite e de radar

3. Análise espacial

- Variabilidades e convergências utilizando ferramentas da estatística e do 
georreferenciamento

- A formação de sítios arqueológicos: processos e documentação



Equipe coordenada pelo Porf. Dr. Luís Veiga, da UFPR, realizando mapeamento om scanner laser 3D, 
setembro de 2019 (foto: Claudia Inês Parellada).



Equipe coordenada pelo Porf. Dr. Luís Veiga, da UFPR, realizando mapeamento om scanner laser 3D, 
dezembro de 2019 (foto: Claudia Inês Parellada).



4. Acervos arqueológicos em campo:

- A coleta na arqueologia: registro, acondicionamento e transporte

- A documentação associada – textual e imagética

5. Elaboração de relatórios técnicos 

- A contextualização dos vestígios arqueológicos e a análise comparativa

- Reconstrução de cenários ambientais e arqueológicos: possibilidades 

6. Arqueologia pública e as atividades público-patrimoniais

- Equipes multidisciplinares: diálogos necessários

- Comunidades e a gestão do patrimônio arqueológico

7. Comunicação e sociedade: divulgação e gestão do patrimônio arqueológico

- Visita virtual ao sítio arqueológico, em diferentes fases de levantamentos

- Discussões com o público e a comunidade científica





Vista geral das escavações na área de implantação do futuro elevador, e discussões sobre a metodologia 
(foto: Angela Gomes).



Vista geral das escavações das 
trincheiras na área de implantação 

do elevador (foto: Claudia Parellada).



Vista geral das trincheiras C, B, A., D e E sendo escavadas (foto: Claudia Parellada).



Sepultamentos 3 e 1 sendo preparados para o transporte, em casulo, para estudos no Museu 
Paranaense(foto: Claudia Parellada).



Sepultamento 1 sendo retirado em casulo (foto: Claudia Parellada).



 

Sepultamento 2 sendo evidenciado nas trincheiras E e M  (foto: Claudia Parellada).



Parte do sepultamento 2, retirado em casulo  (foto: Claudia Parellada, 2019).













Escavação em laboratório do sepultamento 1, com colaboração do pesquisador David Pau  
(foto: Claudia Parellada, 2019).









Obrigada!


