
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: Braço do Trombudo 

Denominação do Local:  Casa antiga.  

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Eron Adam Franz

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Adam Franz 04-06-1990.

Ano de Construção: 1953

Endereço de Localização do Imóvel: Estrada Geral Ribeirão Vitória

Importância do Imóvel para a Coletividade: Para manter-se a historia. 

Breve Histórico do Imóvel: O fundamento desta casa foi feito por Adam Franz e o Sr. Becker, os 
pedreiros que construíram a casa foram Prochnow e Piske da cidade de Agrolandia, o assoalho foi o 
próprio Adam que fez. As portas e janelas formam compradas no Schütte. Foi a primeira casa a ter 
um sistema aquecimento de água por serpentina, que tinha sido uma invenção de um engenheiro de 
caldeiras  alemão  Vitor  Hüller.  O  Sr.  Adam  morreu  em  04-06-1990  sendo  que  a  casa  sempre 
pertenceu à família Franz, apos a morte do Sr. Adam a casa ficou para sua filha Gunda, ate o ano de 
1994, quando trocou de residência com seu irmão Roland que depois deixou para seu filho Eron, que 
reside na casa até os dias de hoje.     

Uso Original do Imóvel: Casa de moradia. 

Uso Atual do Imóvel: Casa de moradia.

Proposta de Uso para o Imóvel: Casa de moradia.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Bom

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: A casa possui um belo jardim a sua volta com 
árvores e outras plantas verdes que embelezam ainda mais a vista da propriedade do Sr. Franz.  

Nome e Assinatura do Agente Cultural:

Data de Preenchimento do Formulário:


