
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 1

ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, 
Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Atalanta

Denominação do Local: Tafona e Descascador de arroz.

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Família Scheller – Centro – Atalanta - SC

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:     Proprietário anterior: Filemonn 
Zimmermann Data:Por volta dos anos de 1952/1953.

Ano de Construção: Por volta dos anos de 1952/1953.

Endereço de Localização do Imóvel:Rua XV de Novembro – Centro – Atalanta - SC

Importância do Imóvel para a Coletividade:Importância histórica e cultural para o município.
Em Atalanta  existe  uma  rua  chamada  Filemonn  Zimmermann  em homenagem ao  antigo  proprietário  do 
engenho.

Breve  Histórico  do  Imóvel:A tafona  foi  construída  por  volta  dos  anos  de  1952/1953 e  pertencia  ao  Sr 
Filemonn Zimmermann depois que ele faleceu passou para seu genro, o genro passou para o filho, que também 
vendeu (não se sabe bem para qual família). Em 1991 a Família Scheller comprou a tafona e alugou para o Sr 
Bruno Kollert que trabalhou nesta tafona desde quando foi construída. Em 29 de Abril de 2005 a tafona fechou 
e por enquanto não esta sendo usada para nada.. 

Uso Original do Imóvel:Tafona e descascador de arroz. 

Proposta de Uso para o Imóvel:Restaurar o imóvel e fazer um “espaço cultural” com fotos, livros, etc. Para 
que as futuras gerações conheçam a história do nosso município. 

Estado de Conservação Atual do Imóvel:O imóvel não esta conservado. A madeira esta apodrecendo, tem 
vidros quebrados, etc.

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 existe registros)

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

As informações sobre a tafona foram conseguidas através de uma entrevista com o Sr Bruno Kollert, que reside 
no município de Atalanta desde o ano de 1934 e trabalhou na Tafona desde que ela foi construída por volta dos 
anos de 1952/1953.  

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Jaqueline Pesenti

Data de Preenchimento do Formulário: 19/04/2006



PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ


