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01. Município  São João do Pacuí 

02. Distrito Sede 

03. Designação Antigo comércio - Atual mercearia 

Cardoso 

04. Motivação do Inventário 

O bem cultural é das vendas mais antigas do município, o espaço também já foi 

utilizado pra festas e bales em outras épocas. Realizar o registro deste bem é 

documentar momentos importantes ao município e retomar a memória da população 

sobre este espaço. 

05. Endereço Avenida Aurestina Ramos, 61 

06. Propriedade / situação de propriedade Propriedade privada 

07. Responsável Dona Pedra – João Elson Pereira Santos 

08. Situação de Ocupação Comercial  

09. Analise de entorno – Situação e ambiência  

O imóvel se situa no centro do distrito sede, seu entorno imediato é composto por 

edificações residências unifamiliares de 1 pavimento, sem afastamento frontal e laterais. 

A edificações são, visivelmente, mais antigas. Na frente do comercio a uma pequena 

praça com arborização, mobiliário urbano e pavimentação de bloco sextavado de 

cimento.  

10. Documentação Fotográfica  Fotografia digital, 14.1 megapixel 

Fotógrafo | Data Maíra Araújo Cândida – agosto de 2016 

 

  



 

 

  
Foto 05 – Vista do comércio após a reforma 

em 2016 

Município de São João do Pacuí – MG 

Maíra Araújo Cândida – agosto de 2015 

Foto 06 - Vista do comércio após a reforma 

em 2016 

Município de São João do Pacuí – MG 

Maíra Araújo Cândida – agosto de 2015 

 

11. Histórico  

No processo de formação do povoado os produtos para alimentação e vestimentas eram 

trazidas da cidade de Montes Claros, em lombos das tropas de burros ou em carros de bois. 

A comercialização era feita através do processo de troca de mercadorias produzidas pelos 

agricultores do local. As luminárias eram lamparinas com pavios de algodão, municiada com 

azeite extraído da mamona. 

Com o passar do tempo, construíram algumas casas e deram o nome de RESSACA ao lugar, 

devido aos moradores que frequentavam os alambiques de aguardente, alambicada a partir 

Foto 01- Interior do comércio 

Município de São João do Pacuí – MG 

Maíra Araújo Cândida – agosto de 2016 

Foto 02-  Interior do comércio 

Município de São João do Pacuí – MG 

Maíra Araújo Cândida – agosto de 2016 

  

Foto 03- Imóvel antes da reforma 

Município de São João do Pacuí – MG 

Maíra Araújo Cândida – agosto de 2015 

Foto 04-  Imóvel antes da reforma 

Município de São João do Pacuí – MG 

Maíra Araújo Cândida – agosto de 2015 



da matéria prima extraída da cana de açúcar. 

Um senhor da época acreditando no desenvolvimento do vilarejo, resolveu abrir uma 

vendinha onde, além de servir para os habitantes abastecerem dos gêneros de primeiras 

necessidades, passou a ser ponto de encontro para a maioria de seus moradores.  

A mercearia do Cardoso é um dos mais antigos comércios  do município, sendo aberto na 

década de 1970. Sendo que este se situa em uma das primeiras edificações a ser construídas 

na região, quando na época só haviam 5 residências construídas na região. O imóvel sempre 

funcionou como residência e comércio. 

O imóvel possuía um grande salão de dança, onde ocorriam os bailes do município, festas 

que duraram por 20 anos, até 1990, mas se encerraram por motivos de confusões no 

estabelecimento. 

O ponto de comércio foi adquirido pelos atuais proprietários Dona Pedra, e seu filho João 

Elson Pereira Santos, que compraram do Sr. José Domingos Cardoso. O estabelecimento 

funciona como comercio na parte frontal e residência na parte posterior.   

12. Uso Atual  

Comercial  

13. Descrição  

O bem cultural consiste em um imóvel da primeira metade do século XX, feito de tijolo 

cerâmico cozido, forro de madeira, vãos e vedações de madeira, telhado com telhas 

cerâmicas e piso de cimento queimado. O bem abriga na parte posterior, a residência dos 

atuais proprietários a Senhora Dona Pedra  e seu filho João Elson Pereira Santos. E na 

frontal, o comercio denominado Mercearia Cardoso.  

14. Proteção Legal existente  Nenhuma 

15. Proteção Legal Proposta Inventário para proteção prévia 

16. Estado de Conservação   Exc.  Bom  Regular   Péssimo 

17. Analise do Estado de Conservação 

O bem imóvel passou por uma grande reforma no ano de 2016, no qual passou por 

descaracterização. O que configura um mal estado de conservação do mesmo.  

18. Fatores de degradação  

Como fatores de degradação pontua-se a sua descaracterização, a possível ocorrência de 

incêndio e a ação de intempéries e agentes xilófagos. 

 



19. Medidas de conservação  

Como medidas de conservação sugere-se a implementação de medidas de combate ao 

incêndio, bem como a reversão de algumas modificações que foram feitas nos bem imóvel.  

20. Intervenções  

O bem imóvel passou por uma grande reforma no ano de 2016, no qual passou por 

descaracterização. Suas aberturas na fachada que eram quatro porta de madeira, ainda 

originais foram substituídas por duas grandes portas de ferro. A fachada também foi toda 

pintada de branco e adicionaram uma janela de vidro temperado. O forro original foi 

substituído por forro pvc. E o interior passou por uma pintura. 

21. Referências  

Entrevista com Dona Pedra 

Entrevista com João Elson Pereira Santos 

22. Informações Complementares  

 
Localização do bem cultural Mercearia do Cardoso no município de São João do Pacuí.  

 



23. Ficha Técnica  

 

Levantamento e elaboração – Agosto de 2016 

Maíra Araújo Cândida 

CAU: A95682-1 

Arquiteta e Urbanista 

 

Revisão – outubro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 


