
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:  PETROLÂNDIA

Denominação do Local: Residência de Fúlvio Fernandes da Silva

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  Fúlvio Fernandes da Silva – Estrada Geral - Serra Grande

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: o mesmo

Ano de Construção:  1955 (aproximadamente)

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. 

Breve Histórico do Imóvel:   Esta  casa é construída em madeira  e  servia de pousada para  tropeiros 
(andarilhos) que não tinham onde dormir. A família Silva não cobrava nada. Era por pura solidariedade, já 
que, segundo eles, os alemães não davam pousada de jeito nenhum para estranhos. Ás vezes, S. Fúlvio 
ficava a noite toda acordado, por medo que esses tropeiros pudessem assaltar a casa ou matar alguém. 
Mesmo assim, continuavam dando pousada e comida. Foi construída com madeira retirada do mato, e seu 
aterro foi feito com carrinho de mão por somente seis homens. Ele e seu pai faziam fumo em corda para 
vender.

Uso Original do Imóvel: Moradia

Uso Atual do Imóvel: Moradia

Proposta de Uso para o Imóvel: Moradia

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.)

Pintura.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: O imóvel ficou praticamente soterrado durante um 
deslizamento de terras nas enchentes de 1983. Tornou-se ponto de visitação, incredulidade e temor, pois 
se acreditava que, caso a chuva não parasse, a Serra Geral viria abaixo e soterraria toda a cidade de 
Petrolândia.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:

Data de Preenchimento do Formulário:


