!
INVENTÁRIO - BENS EDIFICADOS
!
Localidade: Feitoria Nova
!
Município: Ivoti
!
Denominação do bem: Núcleo de Casas Enxaimel
!
Endereço/Localização: Rua da Cascata
!
!
Proprietário: Município de Ivoti
! do Artesão, Museu e Depto. de Cultura e Turismo.
Uso Original e atual: Habitação, escola e funilaria | Casa
! Longitude:
Latitude:
! Ivoti
Proteção Existente: Patrimônio Histórico e Cultural de
Entidade representativa (se tiver associação):
!
Descrição e breve histórico:
!
A arquitetura histórica mais abrangente no município compõe-se das construções legítimas enxaimel,
!
representadas por edificação com estrutura aparente de madeira – geralmente guajuvira e angico, fixadas
! eram feitas em barro amassado, atirado com a
através de encaixes e pregos de pau (tarugos). As vedações
mão na parede, ou alvenaria (pedra ou tijolos). O telhado era geralmente feito com pequenas tábuas
!
arredondadas nas pontas. O maior aglomerado de casas na técnica construtiva enxaimel no Brasil, segundo
! está na localidade da Feitoria Nova, em Ivoti.
levantamento e estudos da Fundação Nacional Pró-Memória,
Ali, sete casas foram edificadas entre 1826 e 1950 e foram restauradas na década de 1990 e no ano de 2008,
!
compondo espaços originais de habitação do início do século XIX. Na época de sua construção, as casas
! mais mora nelas; elas são preservadas apenas para
serviram como escola, funilaria e moradia. Hoje ninguém
visitação. Uma das casas abriga o Museu Municipal Cláudio Oscar Becker, onde estão objetos, documentos e
!
imagens históricas, e outra guarda o acervo histórico do museu. Em outro prédio está a Casa do Artesão e
! também outras duas em estilo eclético do início do
noutro, os Departamentos de Cultura e de Turismo. Há
século XX e o Museu Municipal Pró-Memória. A Ponte do Imperador dá acesso ao núcleo, que é tombada pelo
!
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A prefeitura promove no local feiras a fim de
! de plátanos ali existentes (flor símbolo da Rota
explorar esse ambiente bucólico proporcionado pelas árvores
Romântica). Desde 2006, são realizadas, anualmente, a Feira do Mel, Rosca e Nata e a Feira das Flores. Em
!
2008 passou a realizar-se, mensalmente, a Feira Colonial e, a partir de 2014, a Flohmark (destinado ao
comércio de antiguidades) (Fonte: http://www.ivoti.rs.gov.br/pontos-turisticos)
!
Aberto à visitação:
( x ) Sim ( ) Não
!
Horário de visitação: Diariamente
!
Taxa de visitação: Isento
!Site: http://www.ivoti.rs.gov.br/pontos-turisticos
!Rede social:
Ficha Nº:

Telefone: (51)35637956
E-mail: cultura2@ivoti.rs.gov.br

!Foto(s):

Fonte: http://www.ivoti.rs.gov.br/pontos-turisticos

