
PARECER REFERENTE AO DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO BEM CULTURAL EDIFICADO SITUADO 
À RUA DOS GOITACAZES, 1020 – CASA DO VINHO 

 

Histórico 

O presente parecer se refere à análise do Dossiê de Tombamento de bem cultural, situado à rua 

dos Goitacazes, 1020, e as considerações quanto ao mérito de seu tombamento como 

patrimônio cultural do Município de Belo Horizonte. O dossiê foi elaborado pela equipe de 

técnicos da DPCA/FMC e pela empresa Temporis Consultoria Ltda. e consta das seguintes 

seções:  

1. Considerações iniciais 

2. Política de Patrimônio Cultural 

3. O bairro Barro Preto 

4. Entorno Imediato do Bem Cultural 

5. O Bem Cultural à rua Goitacazes, 1020 – Casa do Vinho 

6. Descrição histórica e arquitetônica 

7. Justificativa para o tombamento (com valores de significação) 

8. Diretrizes de preservação e intervenção  

 

 

A proposta de tombamento ocorre em decorrência de solicitação do proprietário. Trata-se de 

tombamento em região de ocupação original em Belo Horizonte, prevista no plano de Aarão 

Reis e inicialmente ocupada por população de baixa renda e imigrantes construtores da Nova 

Capital, caracterizada como bairro operário, posteriormente como Zona Industrial até chegar a 

sua caracterização nos dias de hoje. A descrição histórica trata da importância do bairro para a 

história da Cidade. O Dossiê nos diz ainda que o Barro Preto como conjunto urbano está em 

processo de estudo pela DPCA e que o bem se insere nessa área de estudo em contexto urbano 

verticalizado, mas mesclado com edifícios históricos de baixa altimetria. 

Especificamente quanto ao bem cultural objeto do tombamento, este se insere na evolução 

estilística do ecletismo típico da nova capital, iniciado com as casas projetadas para os 

funcionários públicos. Em termos de arquitetura, é um exemplar de notável fatura quanto aos 



quesitos de proporção, harmonia, linguagem e implantação. Sua implantação em esquina de 

ângulo agudo o torna singularmente expressivo na paisagem urbana.  Trata-se de exemplar 

surpreendentemente bem preservado após tantos anos de pressão comercial e mesmo as 

modificações ali realizadas ao longo desse tempo se harmonizaram e respeitaram o edifício 

originário.  

Como justificativa para o tombamento, o dossiê ressalta a importância artística e histórica da 

edificação em região em processo de tombamento. 

As diretrizes de proteção são tecnicamente adequadas e as esperadas pelos critérios que 

motivaram o tombamento. Apenas a diretriz 8, que tolera ampliações que se afastem ao menos 

5 metros do existente, me parece desnecessária posto que, dependendo da solução, não é este 

critério que garante a melhor intervenção. 

 

 

 

 

Mérito 

O Dossiê é excelente, muito bem estruturado com seções que não apenas apresentam 

corretamente o bem cultural a ser preservado, mas os valores que ele agrega e as diretrizes de 

preservação e intervenção que sempre são importante norte para ações futuras.  

Esta proteção apresenta justificativas claras quanto ao bem cultural, especialmente se 

consideramos razões materiais e imateriais, como as que apresentamos a seguir: 

1. Trata-se de importante exemplar da história urbana e arquitetônica de Belo Horizonte; 

2. Nos dias de hoje ainda se mantém como importante elemento de resistência contra a 

especulação imobiliária, tão forte nessa região da cidade; 

3. É importante exemplar demonstrativo dos modos de vida das primeiras décadas de 

nossa cidade. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conclusão 

Considerando os elementos de mérito expostos acima, entendemos ser justa e necessária a 

proteção do bem cultural em exame na forma de seu tombamento. Entendemos também serem 

adequadas as diretrizes de intervenção, com flexibilização da diretriz número 8.  

É este o meu parecer.  

Belo Horizonte, 27 de julho de 2022 

 

 

Conselheiro Flavio de Lemos Carsalade 

 


