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FOTO DO IMÓVEL LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

09. Material da divisa do lote

08. Existência de acréscimos, edículas

07. Situação do lote

06. Tratamento de espaços livres nos afastamentos

05. Afastamentos da edificação no lote

04. Ocupação do lote

03. Tipologia

02. Gabarito / Altura aproximada (h)

01. Uso atual

residencial

serviço

religioso

comercial

institucional

industrial

sem uso

outros

uso não identificado

obs:

1 pavimento 2 pavimentos 3 pavimentos
Mais de 3
pavimentos Com porão

Casa térrea de
porta e janela

Casa térrea de
porta e janela com
porão alto

Sobrado
Sobrado com
porão alto Edifício de 3 pavimentos

100% 75% 50% 25% Vazio

frontal lateral fundos não tem

nenhum jardim estacionamento
equipamentos
de lazer Outros

desmembrado remembrado não modificado
não foi possível
a verificação

Colado nas
divisas muro cerca grade

Outros

obs:

obs:

sim
horizontais

não obs:
verticais

Outros

Proteção:

Tombamento federal
IPHAN

Tombamento estadual
INEPAC

Tombamento municipal
COPPAM

Tombamento municipal provisório
COPPAM

Foto: Mapa da área de estudo da ZCH de 
Campos dos Goytacazes com a localização
do lote. Editado por Prata (2017). 
Fonte: PMCG (2008)
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Foto: Acervo pessoal (2014)
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ICONOGRAFIA

Autor: s/a, 1964
Fonte: Blog João Pimentel

Autor: s/a, 1964
Fonte: Blog João Pimentel

Altura da edificação: aprox.9 metros



21. Composição e ritmo de fachada - cheios e vazios

19. Estado de conservação da edificação

15. Coroamento

14. Materiais das esquadrias da fachada principal

13. Material das molduras dos vãos da fachada principal

12. Materiais de acabamento da fachada principal

11. Época da construção

10. Material do calçamento em frente ao lote

obs:

alumínio ferro madeira não tem

destruição total cachorros platibanda

Outros

boa regular semi arruinado obs:

pedra portuguesa não tem Outrospiso intertravado cimento piso cerâmico

argamassa

argamassa

chapisco

vidro

cantaria

madeira

azulejo novo

azulejo antigo

outros

Outroscantaria azulejo concreto madeira não tem

Outros

laje em beiral cimalha beiral simples

16. Cores predominantes da fachada principal

coroamento

esquadrias

fachada

guarda-corpos

moldura dos vãos

outros

17. Elementos não originais presentes na fachada

quadro de luz

não tem

ar condicionado

ornamentos

gradeamento

antenas

engenhos publicitários

fiação

postes de iluminação pública

Outros

18. Materiais empregados na cobertura

destruição total

cerâmica

vidro

metal

plástico / fibra

fibrocimento

laje

Outros

ruína

20. Integridade plástica em relação à datação do imóvel

coerente

não coerente
obs:

sem alterações

facilmente reversível

irreversível

dicilmente reversível

obs:
íntegro

modificação dos
vãos

abertura de
vãos

fechamento de
vãos

22. Volumetria

original

modificada
obs:

integra-se

destaca-se

OBSERVAÇÕES:

Preenchido por: PRATA, M. 

integrado ao entorno

Data: 03/03/17
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utilização de letreiro na identificação do estabelecimento

frontão,ornamentos, colunas embutidas na alvenaria

Início do século XX.

branco e rosa

branco

brancorosa e branco

Construção da primeira metade do século XIX, em três pavimentos, onde predomina o eclético. Sua construção data por volta de 1830 e foi edificado para servir de residência na cidade do 
Dr. José Gomes da Fonseca Paraíba, o comendador Paraíba, fazendeiro campista que morreu em 1882, deixando seus bens para a Santa Casa de Misericórdia em usufruto de sua viúva. Foi 
vendido mais tarde ao senhor Gaspar Cardoso que  passou a explorar o prédio como um hotel com o nome Grande Hotel Gaspar. Ponto de encontro para reuniões abolicionistas e republicanas, 
foi palco de grandes festas, principalmente no período em que lá se hospedavam os franceses e ingleses contratados para serviços de melhoramentos da cidade. Nele se hospedaram 
personagens ilustres como o maestro Carlos Gomes (1891) e o escritor Mário de Andrade (1935). O prédio já sofreu várias reformas até adquirir a fachada atual. Não é mais hotel.
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