
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

ARQUITETURA DIFERENCIADA

MUN IC ÍP IO:  JOSÉ  BOITEUX
Denominação do Local:  Alambique do senhor Airton Lunelli
Nome  e  Endereço  do  Proprietário  Atual:  Este  alambique  pertence  ao  senhor  Airton  Lunelli, 
encontra-se em sua propriedade na localidade de Caminho dos Caçadores, interior de José Boiteux 
para maiores informações e comercialização basta ligar para a residência do senhor Airton através do 
telefone 3352-7125.
Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  O terreno pertencia ao 
senhor Henrique Schulitter que no ano de 1906 vendeu para o senhor Artur Lunelli que passou como 
herança para o senhor Airton em 1959 quando sua esposa veio a falecer, mas o terreno foi divido entre 
seus irmãos também e somente em 1979 seu Airton o adquiriu comprando as partes que  pertenciam a 
seus irmãos.
Ano de Construção: 1982
Endereço de Localização do Imóvel: Caminho Caçador
Importância do Imóvel para a Coletividade: Para a comercialização de cachaça, como o 
alambique encontra-se em sua propriedade ele comercializa a cachaça todos os dias da semana.
Breve Histórico do Imóvel: Quando, em 1982, seu Airton construiu o alambique, a intenção era que 
futuramente, ampliasse a construção, a fizesse de material, com piso, mas, até hoje nunca mexeu em 
sua estrutura, continua original a 24 anos. 
Uso Original do Imóvel: Para fabricação de cachaça.
Uso Atual do Imóvel: Para fabricação de cachaça.
Proposta de Uso para o Imóvel: Para fabricação de cachaça
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.) Nunca foi 
reformada e em conversa com o proprietário pretende manter o alambique como ele está.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: O alambique foi construído, porque quando seu 
Airton comprou o terreno, lá tinha muita cana plantada como não sabia o que fazer com tudo aquilo, 
por sugestão de um tio construiu o alambique e não mais parou de plantar a cana e fabricar a cachaça.
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