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NOVAS INFORMAÇÕES 
Designação:   Antiga Sede do DNIT 
Proteção Legal Proposta: (   )Tombamento  (   )Registro  (   )Entorno de bem tombado   (  )Registro documental 
(  )Restrições de uso e ocupação     (   )Sem interesse de preservação     (X )Manutenção / Atualização do Inventário   
Motivação do inventário:  
 Prédio em estilo Art Déco de grandes dimensões é exemplar único que pertenceu à época da construção 

da Rodovia Rio-Bahia, rodovia esta de fundamental importância para o desenvolvimento do município. 
Medidas de Proteção e Salvaguarda: 
 Quando da construção da sede do  IF Sudeste Muriaé o departamento de patrimônio orientou a 

instituição no sentido de preservar o antigo escritório, demolindo apenas os grandes galpões das máquinas e 

equipamentos. A orientação foi respeitada e o prédio totalmente restaurado. 

 
Proprietário atual: Governo Federal - IF Sudeste – Campus Muriaé 
Análise do Estado de Conservação: Na atualização de 2021 o edificação foi encontrada em bom estado de conservação, embora sua 

pintura apresente sinais de sujidades naturais por falta de pingadeira, principalmente na parte superior da platibanda. Janelas, portas e 

interior estão em ótimo estado. 
Fatores de Degradação: A falta de manutenção provoca a deterioração do prédio. No caso um retoque periódico na pintura se faz 

necessário. 
Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes  
Intervenções: Na restauração o prédio foi indevidamente pintado pois o estilo é conhecido por usar o acabamento 

em argamassa com areia especial como característica estilística. As janelas que eram pintadas de azul escuro 

foram raspadas e envernizadas. Depois da última atualização (2015) foi indevidamente instalada uma cobertura 

tipo passarela em policarbonato verde, que descaracterizou o prédio. 

 
Dados Históricos: Funcionou aí por muitos anos e foi desativado nos anos 1980 os escritórios do DNIT que depois 

passou a ser chamado de DNER. Depois de anos abandonado, todo o espaço, tanto a sede antiga como o terreno 

onde existiam os galpões das oficinas e garagens, foram doados para ao governo federal para nele instalar o IF – 

Muriaé – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, inaugurado em 2010 com uma sede ao lado da 

sede antiga que foi conservada para abrigar algumas secretarias. Hoje o instituto é chamado de IF Sudeste MG – 

Campus Muriaé (atualização de 2015)   

O terreno onde foi construída esta edificação pertencia ao Capitão Manoel Ventura, português, irmão de João 

Ventura Júnior que foi o construtor do Grande Hotel Muriahé. O terreno teria sido emprestado para ser o 

canteiro de obras e local de guarda das máquinas e equipamentos. (atualização de 2021) 

 
Outras informações: O prédio está atualmente sendo ocupado pela biblioteca do Instituto Federal do Sudeste de 

Minas Gerais, Campus Muriaé. 

 
Situação atual: A edificação está situada na Av. Monteiro de Castro, uma das principais do Bairro da Barra em 

Muriaé. Com grande trânsito. O prédio está no momento sendo usado como biblioteca do IF Sudeste MG – 

Campus Muriaé. No lugar dos antigos galpões foi construído o prédio principal do IF, prédio este com 2 

andares. 

 
Ano do inventário: 2007 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 

Inventários anteriores: 

 

     
              Foto da atualização de 2012 (João Vargas)                                         Foto da atualização de 2015 (João Vargas) 
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Registro Fotográfico Atual: 

 
01/10/2021. Vista da fachada frontal, com cobertura em 

policarbonato. (atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas  
 

 

 

 

 
08/11/2021. Detalhe do desgaste da platibanda por conta de intempéries. 

(atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva  

 

 

 

 
08/11/2021. Detalhe da uma das portas 

de acesso a edificação, que foi removida 

a pintura e restaurada. (atualização de 

2021) Autor: Breno Zamboni Silva 

 08/11/2021. Detalhe da uma das 

janelas da edificação, que foi 

removida a pintura e restaurada. 

(atualização de 2021). Autor: Breno 

Zamboni Silva 
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Foto da fachada frontal e foto aérea da época em que ainda era a sede do DNIT – fotos do acervo do Memorial 

Municipal de Muriaé. 
 

1ª Atualização: Flávia Alves Junqueira Data: janeiro de 2012 
2ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 
3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2021 
 


