
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

   
ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: Aurora

Denominação do Local:  Salto Lauterbach  (represa)

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Não existe

Nome dos  Proprietários  Anteriores  e  Datas  de  Propriedade  do  Imóvel:  Fábrica  de  Papelão 
Probst

Ano de Construção: Década de 20 e 30

Endereço de Localização do Imóvel: Sc – 302 km 283 próximos a Prefeitura Municipal Rio Itajaí 
do Sul.

Importância do Imóvel para a Coletividade: A represa ( Salto Lauterbach ) é importante devido a 
sua beleza e sua localização.

Breve Histórico do Imóvel: Esta represa foi construída com o objetivo de obtenção de energia por 
meados da década de 30, mas originalmente ali já existia um salto natural que fazia muito barulho, 
Que fez com que os primeiros colonizadores o originaram de rio barulhento que na língua alemã 
denomina-se Lauterbach.   
Lauter – Alto – Barulhento   
Bach – Rio

Uso Original do Imóvel: Obtenção de energia para a fabrica de papelão.

Uso Atual do Imóvel: Hoje é um marco de nossa evolução industrial

Proposta de Uso para o Imóvel: Fazer um espaço para as pessoas poder observar o salto.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Abandonado.

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 se tem dados de reformas.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: A principio era um salto natural que originou o 
primeiro nome desta localidade Lauter Back e após foi adaptado para servir como gerador de energia 
para a fábrica de papelão Probst que foi destruída pelo fogo no incêndio da década de 70.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Zuleica May Matias

Data de Preenchimento do Formulário: 04/06
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