
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: RIO DO OESTE

Denominação do Local: ALAMBIQUE

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Sr. Vitor Bertoldi, Alto São Bernardo – Angico – Rio do Oeste - 
SC

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  Sempre pertenceu ao Sr. Vitor 
Bertoldi

Ano de Construção: 1960

Endereço de Localização do Imóvel: Alto São Bernardo – Angico – Rio do Oeste - SC

Importância  do  Imóvel  para  a  Coletividade:   O  imóvel  representa  as  primeiras  atividades  industriais 
realizadas em nosso município. Esse início se deu de forma artesanal através da produção de cachaça. Eram 
iniciativas isoladas de pequenas  indústrias no interior da cidade. Iniciativas que a princípio deram certo, mas 
com o advento da modernidade forma sendo substituídas pelas indústrias de grande porte.

Breve Histórico do Imóvel: O imóvel foi construído no ano de 1960. durante muito tempo seus proprietários 
dedicaram-se à produção da tradicional cachaça, bem como do melado e da açúcar. com o passar dos tempos e 
o avanço tecnológico a família viu-se obrigada a buscar novas fontes de renda e abandonar  por completo essa 
atividade.

Uso Original do Imóvel: ALAMBIQUE

Uso Atual  do  Imóvel:  atualmente o  imóvel  é  utilizado como uma espécie  de depósito  de  ferramentas  e 
insumos agrícolas.

Proposta de Uso para o Imóvel: Alambique

Estado  de  Conservação  Atual  do  Imóvel:   Apresenta-se  em estado  precário.  Serão  necessárias  muitas 
reformas afim de reativá-lo.

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.)

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

Nome e Assinatura do Agente Cultural: JUDITE MOSER PISETTA

Data de Preenchimento do Formulário: 09/03/2006


