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NOVAS INFORMAÇÕES 
Designação:   Posto Modernista 
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 modernista, trata-se de exemplar único neste estilo a abrigar um posto de gasolina. Forma, junto com outros 

prédios no mesmo local, um conjunto interessante ao longo do trecho urbano da Rodovia Rio-Bahia. 
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: Consuelo Gouveia Lacerda  
Análise do Estado de Conservação: Na atualização de 2021 a edificação foi encontrada em razoável estado de conservação, apesar de 
merecer mais cuidado com detalhes na pintura e na organização e limpeza tanto externa como interna. 
Fatores de Degradação: A falta de manutenção provoca a deterioração do prédio. A proximidade com a BR causa trepidação e muita 

sujidade própria de áreas situadas perto de via asfáltica. 
Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes e limpezas periódicas. 
Intervenções:  Recebeu intervenção na sua fachada para mudar a frente de posição frontal para a BR para posição lateral. Mais tarde, sofreu 
intervenção apenas nos materiais de revestimento. Um grande letreiro em acrílico com luz interior com o símbolo dos postos Shell atrapalha 

a visão do edifício. Uma profusão de cartazes de propaganda está atualmente fechando praticamente todos os vidros, descaracterizando 

bastante o prédio. (atualização de 2015) 
Ao lado da edificação existia um pequeno jardim, com plantas e bancos, que ficava rente à ponte das duas pistas centrais. Nos anos 1990 

foram construídas as duas pistas de trânsito local para desafogar o tráfego na BR e organizar melhor a circulação, evitando assim acidentes 
que eram constantes. Foram então construídas mais duas pontes paralelas à original, uma para o trânsito no sentido Leste-Oeste e outra no 

sentido Oeste-Leste. Com isso o pequeno jardim foi suprimido. (atualização de 2021) 
Dados Históricos: O prédio foi construído no terreno do antigo Posto Atlas, que fora construído em 1946, porém na 

área do antigo prédio ficam apenas as bombas de gasolina com uma cobertura bem alta. O prédio atual foi 

construído na extrema direita, já avançando sobre o Rio Preto. Em março de 1961 os sócios Luiz Múglia e Gil 

da Costa Pereira trocaram o nome da firma de Posto Esso Atlas Ltda para Auto Posto Tio-Norte Ltda, 

demoliram a sede e construíram esta edificação em estilo modernista. Além de abastecimento do Posto oferecia 

lavagem, lubrificação e acessórios para automóveis e tinha anexo uma oficina com peças, mecânica Diesel 

especializada Mercedes-Benz e Sinca. Nos anos 2000 foi sede de uma concessionária das motos Yamaha.  

(atualização de 2021) 
Outras informações: Encontra-se em uma área de oficinas, retíficas, postos de gasolina e lavadores de veículos, 

que, mais tarde, deveria ter seu entorno tombado por fazer parte de um grande período da história econômica da 

cidade. A família fez algumas modificações no telhado, na posição da entrada e na fachada. O herdeiro que 

usufruiu do imóvel preservava a origem da construção. Insc. Cadastral: 01.01.025.0088.001 (atualização de 2015) 

O prédio foi construído em balanço sobre o Rio Preto, ficando apenas um terço da base sobre a terra. Colunas 

no centro da estrutura descem até o rio para reforçar o balanço. A parte de cima do prédio avança mais ainda 

sobre o rio devido ao formato de trapézio invertido, evidenciando a excelência arquitetônica do prédio. 

(atualização de 2021) 
Situação atual: O edifício abriga atualmente o comércio “Rei das Baterias”, cujo proprietário da loja é o senhor 

Ronaldo Antônio Lopes. A proprietária do imóvel é Consuelo Gouveia Lacerda. O edifício apresenta-se 

descaracterizado por poluição visual em virtude dos letreiros da loja. 
Ano do inventário: 2005 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 

Inventários anteriores: 

        

  
                  Foto da atualização de 2011 (João Vargas)                                                         Foto da atualização de 2015 (João Vargas) 

Detalhe dos letreiros obstruindo a visão do prédio                                     Detalhe dos letreiros obstruindo a visão do prédio         
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Registro Fotográfico Atual: 

 
06/10/2021. Vista em perspectiva do imóvel. (atualização de 2021) 

Autor: Everton Ribas Freitas  
 

 
06/10/2021. Vista em perspectiva do imóvel, avançando para cima do 

leito do rio. (atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva  
 

 

 

 
08/11/2021. Detalhe dos revestimentos 

originais existentes nessa lateral do 

edifício (cerâmica preta e ladrilho menor), 

em comparação com o posteriormente 

alterado. (atualização de 2021) Autor: 

Breno Zamboni Silva 

 08/11/2021. Detalhe das esquadrias, a  

presença de alguns pontos de 

oxidação, causada por falta de 

manutenção. (atualização de 2021). 

Autor: Breno Zamboni Silva 

 



Página 128 de 189 

 

 

 

 
06/10/2021. Ronaldo Antônio Lopes, proprietário de baterias, que 

funciona no local. Autor: Everton Ribas Freitas  

 

 
Flagrante da inauguração do antigo Posto Atlas, em 1946, que ficava 

onde hoje estão somente as bombas de gasolina. Foto do acervo do 

Memorial Municipal de Muriaé 

 

 
Flagrante da inauguração do antigo Posto Atlas, em 1946, que ficava 

onde hoje estão somente as bombas de gasolina. Foto do acervo do 

Memorial Municipal de Muriaé 
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Foto do Auto Posto Rio-Norte Ltda dos anos 60 – Foto do acervo do 

Memorial Municipal de Muriaé 

 

 
Vista da Rodovia Rio-Bahia ainda sem as duas pista de trânsito local. 

Entre a ponte e o Posto podemos ver o pequeno jardim que foi 

suprimido para dar lugar à pista de trânsito local. Foto do acervo do 

Memorial Municipal de Muriaé. 
 

1ª Atualização: Flávia Alves Junqueira Data: janeiro de 2011 
2ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 
3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2021 
 

 

 


