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FORMULÁRIO 1

ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO:  PETROLÂNDIA / SC

Denominação do Local: CASA DOS PIONEIROS

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Vilmar Padilha – Estrada Geral - SERRA GRANDE

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  Pioneiros Ricardo Tahrun e outros 
- 1951

Ano de Construção:  1951

Endereço de Localização do Imóvel: SERRA GRANDE    PETROLÂNDIA – SC

Importância do Imóvel para a Coletividade:  Uma das primeiras casas construídas em Petrolândia e que 
ainda resiste ao tempo. Se levarmos em conta que o a emancipação ocorreu só em 1962, esta casa já estava 
construída onze anos antes.

Breve Histórico do Imóvel:  Esta casa é construída em tijolo maciço, confeccionado ali mesmo.  Foi rebocada 
com areia e cal retirados também do local, sem cimento. Ao seu lado, tem uma pedra que não há como ser 
removida. Está encravada na terra. A casa fica ao pé da Serra Geral que margeia grande parte do Município de 
Petrolândia.

Uso Original do Imóvel: Moradia

Uso Atual do Imóvel: Moradia

Proposta de Uso para o Imóvel: os proprietários têm interesse na restauração e conservação deste patrimônio.

Observar as pinturas originais.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Precaríssimo

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 sofreu reforma.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: O proprietário atual (um senhor jovem, com esposa e dois 
filhos),  já  quis  demoli-la  para  construir  outra  moradia  no  local.  Mas  por  razões  que  desconhece  (até 
sentimentais), não tem coragem, apesar da insistência da esposa.

Nas paredes há pintura artística dos primeiros moradores. 

Nome e Assinatura do Agente Cultural:

Data de Preenchimento do Formulário:


