
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:Vitor Meireles

Denominação do Local: Atafona

Nome e Endereço do Proprietário atual: Manoel Biltencurt- Estrada Geral Sabugueiro.

Ano de Construção: 1953

Endereço de Localização do Imóvel: Estrada Geral Sabugueiro.

Importância do Imóvel para a coletividade: para moer milho e obter a farinha de milho para fazer pães, 
bolos, roscas,etc.Também para apreciar algo tão incomum nos dias de hoje.

Breve  Histórico  do  Imóvel:  A  construção  da  atafona  aconteceu  por  necessidade  da  comunidade 
meirelense. Muitos dos munícipes saíam daqui para Witmarsum ou Dona Emma para moer o milho. Onde 
o pai de seu Manoel Havia ensinado algumas técnicas para construir uma moenda de milho. Foi então o que 
ele fez. Havia mais duas no município mas localizava-se geograficamente, muito distante daquele povoado. 
Então seu Manoel retirou da própria propriedade a madeira com a ajuda de conhecidos e tração animal e 
ergueu a moenda(Atafona) e começou a atender a comunidade em geral o que ainda faz depois de 50 anos 
de experiência.  A roda d`´agua, que é a força motriz da Atafona, foi feita de canela e peroba por ser mais 
resistente a água. 

Uso Original do Imóvel: Para moer milho e atração turística.

Uso Atual do Imóvel: Idem

Proposta de Uso para o Imóvel: Para receber mais turistas, provar dos produtos feitos de milho, melhorar 
a infra-estrutura do local pondo banheiros e locais para pernoitar.Nos arredores da Atafona é muito usado 
por pessoas que gostam de acampar pois está localizado a beira do Ribeirão Fachinal  e subindo o rio, 
1000m, encontra-se uma cachoeira com 84m de queda d`´agua onde muitas pessoas que gostam de um 
esporte radical fazem o Rapel.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Está bem conservado.

O Imóvel passou apenas pela troca do telhado que antes era de taboas, sendo agora de eternit.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: a Atafona foi feita a beira do Ribeirão Fachinal mas 
não tinha como receber água do rio sem que fizesse um canal rio acima para que a água descesse com mais 
força por dentro de uma caixaria de madeira e chegasse por cima da roda d`´agua e girasse a mesma.Esse 
canal tem dois mil metros de rio acima e foi feito pelas mãos do seu Manoel.a cada dois meses ele limpa o 
canal  evitando assim entulhos trazidos pela chuva para evitar que entupam a calha. O maior problema 
ocorrido nos últimos anos foi a estiagem que impossibilitou a Atafona funcionar. Segundo seu Manoel, em 
meio século de atividade com a moenda, nunca deixou de moer milho por falta de água como neste ano de 
2006.  A visitação é gratuita.O horário é das 8h às  17h.
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