
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: Ituporanga

Denominação do Local:  “Casarão Família Juttel”

Nome  e  Endereço  do  Proprietário  Atual:  Maria  Joenck  Juttel;  Rua:  Presidente  Juscelino  –  Centro  – 
Ituporanga

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Fernando Sens e Família foram os primeiros proprietários construindo a casa no ano de 1933. No ano   de 1956 
passou a pertencer a Irineu F. Juttel e Família.

Ano de Construção: 1933

Endereço de Localização do Imóvel: Rua: Presidente Juscelino, Centro; Ituporanga

Importância do Imóvel para a Coletividade: 

Faz parte da historia da colonização e da cultura do município. A família Sens deixou e fez grandes  feitos e 
marcas no desenvolvimento da cidade. 

Breve Histórico do Imóvel:

A casa é bem grande, possui dois pisos. As reparações e o assoalho são feitos de madeira. A  é com telhas bem 
chatinhas. As famílias mais antigas e numerosas construíam casas maiores para que todos morassem juntos.

Uso Original do Imóvel: Casa de moradia da família de Fernando Sens – Em 1933.

Uso Atual do Imóvel: Casa de aluguel

Proposta de Uso para o Imóvel: Casa residencial da Família Juttel.

Estado  de  Conservação  Atual  do  Imóvel:  Razoável.   imóvel  já  sofreu  algumas  mudanças  em  suas 
características originais. Precisa de uma boa reforma. A parte externa esta muito acabada (madeiras).

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.)  Nas calçadas foram 
colocados azulejos onde estavam pedras brutas descaracterizando um pouco o imóvel. Nas paredes foi utilizado 
cimento para cobrir falhas no reboco.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

A construção da casa é feita de tijolos e barro. Quando a casa foi construída ainda não existiam  geladeiras, 
então eram construídos grandes porões para guardar as coisa que precisavam ficar gelados. A casa possui um 
grande porão e uma varanda fechada onde eram feitas as reuniões familiares.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Maria Cristina Vandresen 

Data de Preenchimento do Formulário: 18/05/2006


