
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 1

ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: AGRONÔMICA
Denominação do Local: FECULARIA LORENZ

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Orlando Korb – Localidade de Valada Mosquito,s/nº - 
Agronômica/SC

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  Filial  da Companhia 
Lorenz de Indaial.

Ano de Construção: na década de 50.

Endereço de Localização do Imóvel: Localidade de Lorenz,s/nº - Agronômica/SC

Importância do Imóvel para a Coletividade:
Grande desenvolvimento da localidade na época e oportunidade de emprego e renda para moradores 
locais.

Breve Histórico do Imóvel:
Em 1916 os irmãos Hans e Fritz Lorenz, netos do cientista e naturalista alemão, Fritz 
Müller,  fundaram  a  primeira  indústria  de  fécula  de  mandioca  da  América  Latina.
A empresa sediada em Indaial-SC, objetivava atender a falta de produto similar (fécula 
de batata) oriunda da Europa, diante das dificuldades impostas pela 1ª Guerra Mundial.
 (informação obtida no site www.lorenz.com.br). Espalhando filiais também no Alto Vale do Itajaí e 
uma delas na localidade de Valada Mosquito, antiga Pastagem, (hoje Agronômica) por volta dos anos 
50. Por muito tempo o sr. José Romagne atuou como administrador seguido do sr. Walter Bucch; na 
parte da contabilidade o sr. Werner Muller, hoje residindo em Trombudo Central.
A indústria foi desativada nos anos 70 e teve grande importância para o desenvolvimento local pois 
muitos agricultores recebiam financiamento para o plantio da mandioca que praticamente foi a sua 
maior fonte de renda antes de ser  introduzida  a cultura de fumo. A mandioca era levada pelos 
colonos até a fecularia de carroça nas precárias estradas. Em tempos de chuva as mesmas atolavam e 
tinham muitas vezes de ser puxada por quatro cavalos. Existiam também depósitos de mandioca em 
local onde os caminhões da fábrica transportavam, então os colonos levavam de carroça até neste 
local, pois era muito longe para o transporte de carroças. Hoje na comunidade resta apenas a fachada 
e a entrada da fábrica que foi transformada em área de lazer (churrasqueira) pelo atual proprietário o 
sr.  Orlando Korb. O local onde ficavam as calhas que corriam o polvilho (fécula),  hoje aterrado 
planta-se mandioca. Os moradores mais antigos do local falam com certa saudade da época em que a 
fábrica funcionava noite e dia, da safra, de quando eram funcionários temporários. 

Uso Original do Imóvel:

http://www.lorenz.com.br/
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Beneficiamento de mandioca em fécula.

Uso Atual do Imóvel:
Área de lazer (churrasqueira) pelo atual proprietário o sr. Orlando Korb

Proposta de Uso para o Imóvel:
Sede particular.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Razoável.
Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)

Não (obs.: foi destruído quase toda a construção , mantendo apenas a parte).

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:
A comunidade foi muito próspera na época.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Bernardete Furlani Rosa

Data de Preenchimento do Formulário: Agronômica, 25 de junho de 2006.


