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ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

MUNICÍPIO: DONA EMMA/SC
Denominação do Local: Casa  Família Ax
Nome  e  Endereço  do  Proprietário  Atual: Henrique  Ax,  Rua:  Ribeirão  da  Vargem. 
Município de Dona Emma – SC.
Ano de Construção: Foi construía em 1924. Endereço: Rua: Ribeirão da Vargem
Dona Emma/SC – Cep: 89l55-000.
Importância do Imóvel para a Coletividade: Moradia e Museu.
Breve Histórico do Imóvel: A Edificação enxaimel  implantada paralelamente à estrada, em 
uma área rural; preserva sua arquitetura original num conjunto formado pela casa atual da 
família e rancho/estábulo/paiol. Foi construída por Heinrich AX em 1924.A residência foi 
utilizada para realização dos primeiros cultos católicos na região.
Uso Original do Imóvel:  Moradia e paiol para depósito.
Proposta de Uso para o Imóvel: O interesse da família é de recuperá-la e abri-la à visitação 
pública – transformando-a em MUSEU – oferecendo um atrativo a mais para o Município de 
Dona Emma e, garantindo assim que a casa do Imigrante Henrique Ax seja um registro vivo 
da memória na cidade de um dos grandes pioneiros de sua colonização.
Estado de Conservação Atual do Imóvel: Bom, Em fase de Restauração.
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). Em 
fase de restauração, pois a casa Ax foi tombada como Patrimônio Histórico em 23/06/2000.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  A Família decidiu pela preservação e 
valorização da edificação porque abrigou várias gerações da família e faz parte da história do 
Município de Dona Emma. Único exemplar enxaimel existente no Município e  localizada em 
um  sítio  rural,  formando  um  interessante  conjunto  construído  com  os  anexos:  ranchos, 
estábulos, celeiro e residência atual.

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


