
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, 
etc.)

MUNICÍPIO: Lontras

Denominação do Local: Fecularia e Casa Francisco Rauh

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  

Rua Willy Schroeder, 3766 - Bairro Francisco Rauh – Lontras.

Proprietária: Guisila Knappmann

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Desde a construção, o Sr. Francisco Rauh

Ano de Construção: 1940 (65 anos atrás)

Endereço de Localização do Imóvel: Rua Willy Schroeder, 3766. Bairro Francisco Rauh- Lontras. 

Importância do Imóvel para a Coletividade: Importante para as crianças que hoje estão na escola e 
começam a conhecer a história local. Casa de muitos objetos conservados, a estrutura em si é muito 
bem preservada e conta com o cuidado e consciência da Sra. Guisila. 

Breve Histórico do Imóvel:  A casa  foi  construída no mesmo local  onde mais  tarde veio a ser 
construída a Fecularia também. Empresa esta que empregou muitas pessoas que ainda hoje contam 
histórias. Como era uma empresa da família, os donos tinham muitos empregados que trabalhavam 
tanto na fécula, como na casa servindo os patrões. Na fecularia,  construiu- se apenas um galpão para 
secagem da fécula e depois construíram um secador e aí todos da família saíam para a venda do 
produto na rua.  

Uso Original do Imóvel: Moradia dos proprietários. Uso e secagem da fécula. 

Uso Atual do Imóvel:  Atualmente não existe mais nada da parte da fecularia, apenas a casa que 
serve de moradia para a Sra. Guisila, filha do Sr. Francisco Rauh, que mora ali desde que nasceu. 

Proposta de Uso para o Imóvel:  A área da fecularia está toda demolida. Mas a casa, poderia ser 
aberta  para  visitação,  com prévio  agendamento.  A única  complicação,  no  entendimento  da Sra. 
Guisila, seria manter uma pessoa responsável só por isso, para receber e monitorar as visitas.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: A casa está muito bem conservada, com todos os móveis 
e detalhes da época. O cuidado e a conservação com os móveis e objetos é tanto, que quando se está 
dentro da Casa, a impressão que se tem é que você este numa outra época. É muito interessante. 

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.)

A fecularia passou por muitas reformas, mais eram por causa dos tijolos que cediam, eram muito 
frágeis. A casa em si passou por alguns reparos apenas e ampliação da cozinha. 

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Os móveis, objetos e fotos da época estão todos 
em perfeito estado dentro da casa. A proprietária, Dna. Guisila, cuida muito bem, conservando e 
lustrando os objetos todos os dias. 

Nome e Assinatura do Agente Cultural:  Luana Adalgisa da Rosa 

Data de Preenchimento do Formulário:  04/03/2006. 


