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NOVAS INFORMAÇÕES 
Designação:   Antigo Niltão Pneus 
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:  
 Exemplar único neste estilo na parte urbana da Rodovia Rio-Bahia, forma um conjunto harmonioso, 

junto com outros prédios da mesma época, em estilo característico da época da construção da rodovia. 

 
Medidas de Proteção e Salvaguarda: 
 O contato com os proprietários, quando da elaboração do inventário e de suas atualizações, é o 

momento propício para o esclarecimento quanto à importância da preservação dos bens de interesse histórico, 

cultural e arquitetônico. É nessa conversa que se dá a devida valorização ao bem, muitas vezes sequer cogitado 

pelos proprietários. Sempre levamos a pasta com os inventários já realizados na área e damos ciência de sua 

importância para o distrito, para o município e para a população local. 

 
Proprietário atual: Elizabeth Campos 
Análise do Estado de Conservação: Na atualização de 20XX a edificação encontrava-se em regular estado de conservação com problemas 

na pintura e pequenas partes de reboco soltas. A pintura precisa ser refeita.  

 
Fatores de Degradação: A falta de ocupação e de manutenção provoca a deterioração do prédio. A proximidade com a rodovia traz muita 
sujeira característica de edificações situadas perto de pavimentação asfáltica. 

 
Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes. Uma limpeza simples, com água, já ajudaria. 
Intervenções: Depois da última atualização (2015) a pintura continuou somente em uma cor, não privilegiando as 

diferentes texturas da pedra e os detalhes em massa achureada formando quadrados na transversal. Foi pintada 

em um tom creme sendo que as pilastras do térreo receberam pintura a óleo amarelo forte até 2 metros com uma 

pequena faixa preta acima. (atualização de 2021) 

 
Dados Históricos: Neste prédio já funcionou um posto de gasolina, oficinas mecânicas e revenda e manutenção de 

pneus, sendo que os últimos foram o Niltão Pneus, Rogério’s Pneus e Bismarck Pneus de propriedade de 

Bismark Alves Morais. 

 
Outras informações: O prédio está atualmente alugado. No seu interior podem ser encontradas as colunas originais. 

Insc. Cadastrais: nº 5410 - A  01.02.002.0094.001; nº 5340  01.02.002.0094.002 e nº 164  01.02.002.0094.003 

 
Situação atual: O prédio está sendo ocupado pela Bismarck Pneus que também faz serviços de manutenção como 

alinhamento, balanceamento, etc. 

 
Ano do inventário: 2007 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 

Inventários anteriores: 

    

 

   
Foto da atualização de 2009 (João Vargas)                                                         Foto da atualização de 2015 (João Vargas) 
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Registro Fotográfico Atual: 

 
01/10/2021. Vista da fachada frontal do imóvel. Autor: Everton 

Ribas Freitas  

 

 

 

 
08/11/2021. Detalhe da presença de 

algumas patologias, causadas por falta 

de manutenção. (atualização de 2021). 

Autor: Breno Zamboni Silva 

 08/11/2021. Detalhe da coluna de 

sustentação, que guarda seu desenho original, 

com as quinas achatadas.  (atualização de 

2021). Autor: Breno Zamboni Silva 

 

 
01/10/2021. Bismark Alves Morais, proprietário da oficina. 

(atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas  

 



Página 123 de 189 

 
 

 

 
 

 
Foto dos anos 1970 quando neste prédio funcionava um posto de gasolina – foto do 

acervo do Memorial Municipal de Muriaé 
 

1ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: janeiro de 2009 
2ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 
3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2021 
 

 


