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ARQUITETURA DIFERENCIADA
 (PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO

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

MUNICÍPIO: DONA EMMA/SC
Denominação do Local: Estufa de Fumo/Paiol
Nome e Endereço do Proprietário Atual: Berto Dimas Fernandes e Genoveva Dimas Fernandes. 
Ano de Construção: 1966 
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: O proprietário é o senhor 
Berto Dimas Fernandes e  sua esposa Genoveva Dimas Fernandes naturais residentes em Dona Emma 
na Comunidade de Caminho da Paz, há 40 anos. A família sempre trabalhou na lavoura e preserva 
suas origens.  Trabalham com  a plantação de fumo, mandioca, feijão, milho e com a pecuária na 
criação de gado leiteiro e outros animais para consumo próprio.A Estufa de Fumo que hoje é citada 
com  patrimônio  cultural  tem   20  anos  e  continua  sendo  usada  a  cada  safra  pois  as  terras  são 
produtivas.
Ano de Construção: 1966.
Endereço de Localização do Imóvel: Estrada Geral da Comunidade do Caminho da Paz município 
de Dona Emma - SC – Cep: 89l55-000.
Importância do Imóvel para a Coletividade: Secagem de fumo que garante uma parte do sustento 
da família.
Breve Histórico do Imóvel: Este imóvel foi construído em 1966 com objetivo principal de secagem 
de fumo. E continua em perfeitas condições de uso.
Uso Original do Imóvel: Estufa de fumo e paiol.
Proposta de Uso para o Imóvel: O mesmo do uso original.
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) (tijolo, cimento, argamassa, etc). Manutenção quando 
necessário.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  Este imóvel foi construído com o intuito de 
beneficiar a família na agricultura.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Neide Chiminelli
Data do Preenchimento do Formulário: 20/05/2006. 
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