
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO:      AURORA
Denominação do Local: Vinícola Knüppfer.

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Ademar Knüppfer, estrada geral, Fundos Aurora.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Willi Knüppfer e Erich 
Knüppfer

Ano  de  Construção:  pessoa  entrevistada,  não  tinha  conhecimentos  de  data  precisas 
aproximadamente década de 50, que se iniciou a fabricação.

Endereço de Localização do Imóvel: Estrada Geral Fundos Aurora

Importância do Imóvel para a Coletividade: Única vinícola no município

Breve Histórico do Imóvel: Antigamente o vinho era feito em baixo da casa do Sr.Willi Knüppfer, 
em parceria com seu irmão Erich, onde chamava de porão, toda a família participava, e a matéria 
prima era encontrada em abundância, o que segundo o filho de um deles, coloca a agente cultural, 
que a maior dificuldade encontrada hoje é a falta das uvas para a fabricação do produto. 

Uso Original do Imóvel: Vinícola. 

Obs.  ao  ser  feita  a  visita,  apenas  a  encontrava-se  no  local,  um filho  do  Senhor  que  iniciou  a 
fabricação de vinho, tendo poucas informações sobre o local, não lembrando de datas precisas.

Uso Atual do Imóvel:  Ainda fabrica-se o vinho artesanalmente. Hoje em quantidade que atende 
vizinhos e familiares, ou ainda por encomendas.

Proposta  de Uso para  o Imóvel:  idem ao originas,  apenas  utilizada,  para  guardar  os  tonéis,  e 
garrafões e fabricação de vinho.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Bom estado, contendo garrafões com vinho. 

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.)

Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel: Construído  e  utilizado  pelos  pais  do 
entrevistado, continuando ele hoje em dia a produção.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Zuleica May Matias

Data de Preenchimento do Formulário: 06/06


