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Resumo: 

 

 O presente trabalho visa a sistematização de imagens previamente 
capturadas da antiga fábrica da Cervejaria Haertel, as quais foram compreendidas 
como uma forma de documentação do referido prédio. Estas fotografias foram 
identificadas e catalogadas de forma a gerar um banco de imagens de fácil 
manuseio e que possa ser disponibilizado em meio digita, com a finalidade de 
subsidiar posteriores trabalhos e principalmente divulgar a situação atual de um dos 
numerosos bens culturais que a cidade possui. A idéia é de que este trabalho facilite 
a outros pesquisadores ampliar investigações sobre o patrimônio industrial edificado 
da cidade e opere no sentido de fomentar a importância e o valor da permanências 
de ícones de momentos importantes do desenvolvimento econômico e urbano de 
Pelotas. 
 

Palavras-chave: Patrimônio histórico, Banco de imagens. Preservação de 
fotografias. 
 

Abstract: 

 

 This study aim the organization of images previously captured of Cervejaria 
Haertel‘s old factory, which were understood as a form of documentation of the 
referred building. These pictures were identified and classified in a way to generate 
an image bank of easy handling and that can be available in digital middle (CD), with 
the purpose of subsidizing subsequent studies and mainly to publish the current 
situation of one of the numerous cultural goods that the city possesses. The idea is 
that this work facilitates other researchers to enlarge investigations on the built 
industrial patrimony of the city and collaborate to the understanding of the importance 
and the value of the safeguard of icons of important moments of the economical and 
urban development of Pelotas. 
 

keywords: historical patrimony, images bank. pictures preservation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ANTECEDENTES, A CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

 Do trabalho já realizado e através do confronto entre questões teóricas e 

reflexivas, durante o curso, acerca do patrimônio cultural, passou-se a considerar as 

circunstâncias pelas quais muitos prédios antigos da cidade de Pelotas, nos quais 

há décadas se desenvolvia uma significativa produção local, encontram-se hoje sub-

utilizados. 

 Uma vez desativada a atividade para a qual haviam sido edificados, alguns 

foram sendo ocupados para outros fins ou por outras indústrias. Muitos se 

encontram abandonados e sem nenhuma expectativa de uso. Pensando do ponto de 

vista do arquiteto, e tendo consciência de que não é possível elencar a totalidade do 

que está hoje desativado, visando à custódia patrimonial, partiu-se para o registro 

fotográfico que havia sido constituído anteriormente. 

 Passou-se a considerar o valor desse registro como um estudo em si 

mesmo, através do qual o estado do prédio pudesse ser validado como documento. 

No entanto, o uso dessas imagens é que se sobressaiu, com valor agregado. Partiu-

se do pressuposto que tais imagens poderiam gerar investigações e reflexões, mas 

apenas se sujeitas a uma determinada organização. 

 Um documentarista, um historiador ou um arquivista faria organizações 

diferentes. A pergunta que se colocou foi: como constituir, a partir da documentação 
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já feita, um arquivo visual que informasse ao consulente sobre o valor do prédio? É 

essa pergunta que se buscou responder nesse trabalho, constituindo-se o banco de 

imagens propriamente dito. 

 

1.1.2 OBJETO DE INVESTIGAÇÃO: O BANCO DE IMAGENS 

 

 No presente trabalho, o termo “banco de imagens” é definido como um 

arquivo em meio digital, o qual contém fotografias do antigo prédio da fábrica da 

Cervejaria Haertel. Este arquivo denominado “Banco de Imagens”, foi devidamente 

identificado e subdividido, de maneira que se catalogou e referenciou cada grupo de 

imagens. 

 O presente banco tem a finalidade de armazenar, organizar e disponibilizar a 

um grupo maior de pesquisadores ou interessados no tema, o acervo de fotografias 

do prédio da antiga Cervejaria Haertel de Pelotas. 

 A origem deste trabalho está vinculada a um estudo de viabilidade 

executado por uma equipe de arquitetos, da qual a autora fez parte, durante o 

período de Junho a Outubro de 2004. Esse almejava a execução de um projeto de 

reciclagem do prédio da referida fábrica que, até o presente momento, não se 

efetivou. Para a realização deste estudo foi necessário realizar-se um levantamento 

cadastral, e, paralelo a isso, foram capturadas algumas fotografias para auxiliar no 

trabalho. Com a conclusão da etapa de levantamento cadastral do prédio, obteve-se 

um montante de fotografias com um dado valor documental da situação atual em 

que se encontra o prédio. Foi então que surgiu a idéia da montagem do banco de 

imagens da cervejaria. A produção destas imagens é de responsabilidade da autora, 

juntamente com o arquiteto Cristiano Zaffalon. 

 Com a elaboração deste arquivo, entende-se estar contribuindo para a 

preservação da memória e da identidade da população Pelotense, uma vez que 

estas imagens poderão ser divulgadoras e multiplicadoras de conhecimento sobre o 

acervo de prédios históricos que fazem parte da cidade. 

 A finalidade operacional deste banco de imagens é a agilidade, praticidade e 

baixo custo para divulgação e reprodução das imagens. Desta maneira, torna-se 

fácil encontrar uma determinada imagem e promover a sua utilização e divulgação 

para fins acadêmicos e de conscientização e valorização do patrimônio cultural da 
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cidade de Pelotas, fim este promovido por meio da educação patrimonial, 

principalmente. 

 Cerqueira (2001) em sua tese de doutorado, trata da relação da imagem 

com aquilo a que ela se refere. Segundo ele, a imagem possui dois tipos de caráter: 

o denotativo (relacionado à descrição do real) e o conotativo (relacionado ao 

simbolismo). Assim, existe, portanto, sempre essa dualidade na fotografia. Ao 

mesmo tempo em que ela possui elementos do real, ela é uma escolha feita pelos 

agentes. No caso deste trabalho, tenta-se transmitir, através da fotografia, uma visão 

do mundo, ou seja, uma interpretação do estado atual em que se encontra o prédio 

da Cervejaria Sul-Riograndense de Pelotas. 

 A questão documental da fotografia se impõe nesse trabalho e deve merecer 

atenção especial, uma vez que, contrapondo a cidade do presente com a do 

passado no qual esteve ativa a cervejaria, percebe-se como a documentação 

fotográfica lá gerada, sobre Pelotas, desejava construir uma idéia de cidade que 

reiterava o ideário de progresso, então vigente na sociedade daquele tempo, 

segundo Michelon (2001). Esse assunto está tratado em um capítulo à parte. 

 De acordo com esses princípios o material fotográfico da cervejaria utilizado 

neste trabalho, é classificado conforme critérios temáticos, sendo estes: coberturas, 

compartimentos, detalhes, esquadrias, fachadas externas, fachadas internas, e 

revestimentos. Posteriormente no capítulo II, cada uma dessas temáticas é descritas 

de maneira mais sistemática. 
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2. FOTOGRAFIAS E CADASTRAMENTO: INSTRUMENTOS 

PARA A CONSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

2.1 O PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

 Compete a este capítulo estabelecer a conceituação de patrimônio cultural 

empregado, bem como justificar sua importância frente a preservação da memória e 

da identidade das pessoas que vivem ou utilizam locais que se assemelham ao do 

prédio documentado. Dessa maneira, entende-se estar, também, demonstrando a 

importância do prédio da Cervejaria Haertel como um bem do patrimônio cultural da 

cidade de Pelotas, e, que por este motivo, merece a salvaguarda de sua memória e 

de sua materialidade, que é referenciada neste estudo. 

 O termo “patrimônio histórico” adotado aqui, compartilha com o que enuncia 

Carlos Lemos quando diz que “patrimônio histórico é tudo e qualquer coisa – 

material ou imaterial – que mantenha viva a memória de um determinado grupo 

numa determinada época” (LEMOS, 1987). Portanto, entende-se que a preservação, 

a exposição, a pesquisa ou o restauro de bens culturais não deve ser feitos somente 

para um grupo, e sim para a comunidade em geral, considerando a memória e a 

identidade dos vários grupos que a compõem. 

 O universo do patrimônio histórico e artístico nacional se caracteriza pela 

heterogeneidade dos bens que o integram, conforme a concepção de patrimônio e 

de cultura que se adote. Assim, igrejas, palácios, fortes, chafarizes, para não falar do 

que a UNESCO denomina patrimônio não físico – lendas, cantos, festas populares, 
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e, mais recentemente, fazeres e saberes os mais diversos, fazem parte do 

patrimônio histórico e artístico no Brasil (FONSECA, 1997). 

 Embora o objeto de investigação – o prédio da antiga Cervejaria Haertel - 

evoque o trabalho enquanto memória social, não é sobre esse que tenho a atenção 

voltada, mas sim, para a tentativa e o exercício de preservação da memória de 

Pelotas através da documentação fotográfica desse prédio, o qual é um exemplar da 

arquitetura fabril da cidade. Hoje, este se constitui num importante bem cultural, pois 

através dele pode-se observar elementos e valores vigentes na época em que o 

prédio foi construído e durante o período em que ele esteve ativo. Este fato importa 

tanto pela informação factual como pelos valores simbólicos que pesquisadores de 

outras áreas podem traduzir. 

 Neste ponto, é relevante a distinção perante a denominação de bem cultural 

e o bem patrimonial. Segundo Fonseca, o bem patrimonial é o termo atribuído a um 

elemento que, através de agentes autorizados e de práticas socialmente definidas e 

juridicamente regulamentado, fixam sentidos e valores artísticos, priorizando 

determinadas leituras enquanto testemunho de um determinado espaço/tempo 

vivido por determinados atores. Já o bem cultural, ao ser considerado como tal, ao 

lado de seu valor utilitário e econômico (valor enquanto habitação, local de culto e 

outros) enfatiza seu valor simbólico, enquanto referência a significações de ordem 

cultural. Neste caso, é relevante seu valor simbólico, quanto aos saberes e fazeres 

que caracterizem certos costumes de um determinado povo (FONSECA, 1997). 

 Pode-se dizer que o conceito moderno de conservação e restauro1 provém 

da Carta de Atenas, que foi o documento resultante de uma conferência 

internacional em outubro de 1931, na cidade de Atenas, promovida pelo Escritório 

Internacional de Museus da Liga das Nações. Foi um importante momento porque 

,nesta oportunidade, diretores de museus, historiadores de arte e cientistas, 

discutiram com o intuito de compreender o perigo de intervenções inadequadas, o 

que até então não era discutido amplamente. 

 Uma das conclusões chegadas na Carta de Atenas, relevantes para o 

presente estudo, é de que cada país deveria tomar conta da documentação de seu 

                                            
1 Digo conceito moderno porque esta carta é de 1931 que foi quando aconteceu esta conferência 
sobre preservação e restauro, entretanto a Igreja desde 1460 já mostrava sucessivas lições em favor 
da preservação de bens de valor artístico e histórico. Criando em 1923, uma comissão permanente 
para preservação de bens eclesiásticos. PIRES, Maria Coeli Simões, Da proteção ao patrimônio 
cultural: o tombamento como principal instituto, Belo Horizonte, Ed. Del Rey, 1994. (p.17). 
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patrimônio e depositar no Escritório Nacional de Museus suas publicações. Fica 

evidente, assim, a necessidade de trabalhos como este que tem como finalidade, 

promover a documentação destes bens. Porém, acredita-se que a documentação 

sem o devido retorno para a comunidade, de pouco adianta, ou seja, entende-se que 

deve haver, sim, a devida documentação destes bens, assim como seu devido 

armazenamento, mas considera-se de fundamental importância, também, a mostra e 

utilização deste material como instrumento de divulgação dos bens e dos motivos 

pelos quais o determinado elemento é patrimônio. Isso é uma forma de educação 

patrimonial, e embora ainda sejam necessários mais estudos neste sentido, esta 

parece ainda ser a melhor e mais eficaz maneira de preservação, através da 

socialização e da participação efetiva do indivíduo com o seu patrimônio. 
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3. FOTOGRAFIA COMO DOCUMENTAÇÃO 

 A documentação fotográfica sobre a qual se desenvolveu esse trabalho 

necessita, primeiramente, ser definida na sua condição de documento. Pretende-se, 

ao longo deste capítulo, delimitar algumas posições conceituais, expor algumas 

compreensões adotadas e justificar, dessa maneira, o tipo de reflexão que se propôs 

dimensionar sobre o material já exposto. 

 Primeiramente, a fim de entender a fotografia como documentação de um 

determinado elemento, e também esclarecer as opções teóricas que vêm a formular 

o referencial deste trabalho, considerou-se pertinente à realização de uma breve 

revisão da bibliografia sobre os conceitos de realidade, verdade e documento 

associados à fotografia. 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O CONCEITO DE REALIDADE APLICADO À 

FOTOGRAFIA 

 

 Nesta parte do capítulo, pretende-se realizar um histórico do conceito de 

realidade aplicado à fotografia, do seu surgimento até os dias atuais, mesmo 

considerando que na atualidade o advento da fotografia digital muda o rumo de 

muitas observações já feitas. Objetiva-se, com essa explanação, instrumentalizar o 

leitor para a melhor compreensão das imagens que constituem o objeto de estudo 

do trabalho. 

 Em primeiro lugar, será tratada a questão do conceito de realidade 

associado à representação fotográfica e, posteriormente, a compreensão deste 

conceito na contemporaneidade. 
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 Reprodutibilidade, realismo e objetividade foram qualidades que a fotografia 

recebeu devido a sua natureza particular. Disse Arago à Câmara dos Deputados e à 

Academia de Ciências, em 1839: 

Inspecionando vários dos quadros que passaram sob vossos olhos, 
cada um de vós sonhará com o imenso partido que se poderia ter 
tirado, durante a expedição do Egito, de um meio de reprodução tão 
exato e tão rápido, cada um seria tomado dessa reflexão, que se a 
fotografia fosse conhecida em 1789, nós teríamos hoje imagens fiéis 
de um bom número de quadros emblemáticos, cuja estupidez dos 
arábes e vandalismo de certos viajantes, privaram o mundo de 
conhecer. (Arago, citado por Michelon, 2001, p. 88) 

 Este argumento enfatiza a utilidade da fotografia para realizar com maior 

rapidez e perfeição o registro de objetos e informações em relação ao desenho ou a 

pintura. Apresentava o daguerreótipo2 como um instrumento de operação rápida e 

resultado seguro, perfeito quando o assunto tratava de documentação visual. Mas o 

fundamento de toda a argumentação estava no fato de que o registro feito pelas 

câmeras de daguerreótipo era confiável em todos os seus aspectos. Arago, de fato, 

defendeu o dispositivo pela sua aplicabilidade no sentido de que, sendo assim como 

se apresentava, o daguerreótipo resolveria ou contribuiria com eficiência para uma 

série de necessidades demandadas pela ciência e pelas artes (MICHELON, 2001). 

 Embora esses argumentos utilizados por Arago não condissessem com sua 

época, pois a daguerreotipia, mesmo no auge do desenvolvimento da técnica, não 

seria capaz de captar os registros exemplificados. Portanto, desta forma, como 

afirma Michelon, Arago estava correto em afirmar os valores da daguerreotipia em 

contraste com a arte do desenho e da pintura. Este exemplo demonstra o fato de 

que, antes mesmo de evidenciar todas as suas qualidades, a fotografia já era 

defendida como um meio eficiente de documentação, como é o caso a que ela se 

aplica neste trabalho. 

 Assim como para Arago, para Francis Wey também a questão documental 

da fotografia era um grande avanço, decorrente do realismo, que era enaltecido por 

conta da fidedignidade. Ele usava como exemplo imagens de arquitetura, 

                                            
2 Primeiro processo fotográfico reconhecido oficialmente, divulgado oficialmente em 19 de agosto de 

1839, na França. Deve seu nome ao criador Louis Jacques Mandé Daguerre e caracteriza-se por ser 

imagem única positiva em placa de cobre revestida de prata altamente polida. Devido ao seu custo e 

ao fato de não permitir cópias, acabou sendo suplantado por outros processos a partir de 1850. 
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comparando o que vinha a ser uma fotografia de qualquer construção com um 

desenho ou gravura da mesma: 

Nesse terreno, a luta será quimérica: uma medíocre prova 
heliográfica do Portal de Chartres ou de Bourges será sempre 
preferível, como perfeição, como realidade, como destaque, como 
precisão à gravura mais completa. Nesse tipo de motivo, a 
reprodução plástica é tudo e a fotografia é a perfeição ideal (Wey, 
1987 citado por Michelon, 2001, p. 89) 

 Uma vez inventada, não cessaram as pesquisas em prol do avanço 

tecnológico da fotografia. A respeito da fotografia como documentação no que tange 

o desenvolvimento da ciência, cabe aqui ressaltar, como afirma Michelon, que a 

máquina fotográfica na época, desde o século XIX, deu ao observador a capacidade 

de ver o distante do seu olho, de ver o desconhecido e de ver o despercebido. Neste 

caso, a fotografia desejava ser uma ferramenta de particular neutralidade, que não 

apenas registrava, mas, que em função do seu admitido realismo, apontava e 

acrescentava fatos. Inclusive, muitos cientistas diziam que a máquina fotográfica 

completava e compensava a visão humana (MICHELON, 2001). Muitos exemplos 

são praticáveis, Michelon, em sua tese de doutorado destaca Albert Londe, fotógrafo 

do neurologista Jean-Martin Charcot, responsável pelo Serviço Fotográfico de 

Salpêtrière na década de 1880. Londe acreditava que, por meio de fotografias de 

doentes, poderia realizar comparações indicando aquilo que se repetia nos 

organismos afetados, gerando regras, identificando e sintomatizando as doenças, 

isso por meio da documentação fotográfica (MICHELON, 2001). Portanto, assim 

como afirma Michelon, Londe deu à fotografia um caráter de investigação do mundo 

e das suas entrelinhas, do visível e do oculto da visão e afirmou o registro da luz 

como processo científico para conhecimento da vida (MICHELON, 2001). 

 Tendo em mente o exposto acima, conclui-se que no século. XIX a fotografia 

era entendida como um registro. Ela era um documento por excelência, realista, 

verdadeiro, detalhista, objetivo e neutro. O documento fotográfico, assim, foi alçado 

inclusive, à condição de prova. 

 

3.2 O CONCEITO DE REALIDADE ATUALMENTE APLICADO A FOTOGRAFIA 

 

 Como se pode verificar no capítulo anterior, o pensamento corrente no 

século. XIX considerava que a fotografia era a reprodução perfeita, a exata similitude 
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de seu referente na natureza. Em nosso século, essa idéia perdeu terreno para uma 

nova concepção que passou a ver na imagem uma recriação da realidade, isto é, 

uma versão do operador da câmera, sendo, portanto, culturalmente dirigida. Apesar 

disso, o mito da fotografia como prova de realidade manteve-se, de certa forma, 

intacto para a grande maioria de seus receptores. Ainda hoje, como afirma Michelon, 

o senso comum usa, com freqüência, estabelecer associação direta entre realidade 

e verdade, que atinge a fotografia quando constituída em documento (MICHELON, 

2001). 

 A fotografia, assim como a pintura e o desenho, é uma das formas de 

representação atreladas aos atributos manuais dos artistas, portanto, indissociáveis 

da operação subjetiva do ser que a faz existir. A representação pode ter o 

representado como, exclusivamente, uma projeção do pensamento, já a fotografia, 

como imagem técnica na sua gênese, indissociável dos instrumentos que a 

produzem, implica na referência existencial do que faz apresentar. Representação, 

aqui é entendida como aquilo que vem a ser a imagem ou a reprodução de alguma 

coisa existente em um dado momento, não necessariamente ainda existente 

(MICHELON, 2001). 

 Cabe aqui definir o que vem a ser o real e a verdade, pois, neste trabalho, 

entende-se que as fotografias obtidas da antiga Cervejaria Haertel são uma 

documentação do estado atual em que o prédio se encontra. Para tanto, elas 

afirmam-se como verdade enquanto uma representação do real. O real é o que 

significa a informação, ou seja, é a imagem simbólica interpretado cognitiva ou 

sensorialmente, são visões possíveis de mundos. Enquanto a verdade é a qualidade 

de alguma coisa que se diz estar para o real, sendo no sistema proposto o mais 

próximo disso possível (MICHELON, 2001). Assim, pode-se dizer que o que faz uma 

imagem ser considerada um documento fotográfico é o compromisso de apresentar 

as evidências de uma verdade e é a isto que esse trabalho pretende dedicar-se. 
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4. A CIDADE DE PELOTAS E SEU CONTEXTO 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA CIDADE DE PELOTAS 

 

 Cabe aqui construir um panorama da cidade de Pelotas, desde suas origens, 

para entender o desenvolvimento econômico no qual se encontrava a cidade no 

século XIX, mostrando que a Cervejaria Haertel partilhou um contexto de 

prosperidade e crescimento urbano. 

 Pode-se dizer que a cidade de Pelotas surgiu da necessidade de um grupo 

de pessoas (charqueadores) comparecerem à igreja na Quaresma, por esta coincidir 

com a época de matança nas charqueadas. Então, em 1784, o vigário de Rio 

Grande mostrou interesse em dividir sua paróquia. Foi a partir daí que iniciaram as 

negociações para a fundação da nova freguesia. Somente com o alvará do Príncipe 

Regente, Dom João, do dia 7 de Julho de 1812, Pelotas foi elevada à categoria de 

freguesia, recebendo o nome de São Francisco de Paula. Assim, com o passar do 

tempo, a cidade foi crescendo e a expansão urbana se tornou necessária, mantendo 

os mesmos princípios norteadores do seu traçado original. A arquitetura nesta época 

era simples, do tipo colonial, obedecendo às antigas tradições portuguesas de 

construir, utilizando materiais disponíveis (GUTIERREZ, 2001). 

 De acordo com o primeiro censo realizado em Pelotas, no ano de 1814, a 

população era de 2.419 habitantes; em 1822 passou para 3.400 e, no ano de 1830, 

já existiam 4.300 habitantes, mais de 3.000 concentrados na povoação que contava 

com cerca de 500 casas (GUTIERREZ, 2001) As condições sócio-econômicas, o 

crescimento populacional e a urbanização de Pelotas na época, eram condições 
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suficientes para a implantação da vila, porém sua efetividade ocorreu em 1832 com 

o estabelecimento da Câmara Municipal (GUTIERREZ, 2001). 

 Pelotas cresceu e se desenvolveu juntamente com as charqueadas, então 

sua história, sua evolução econômica, cultural e arquitetônica está ligada à indústria 

do charque. Como a safra do charque não durava o ano inteiro, durante certa época 

os escravos não eram úteis nas charqueadas, então se ocupavam na construção de 

residências na cidade. Desta maneira, Pelotas se tornou a segunda cidade no 

estado, tendo muita cultura e bom gosto, obtidos nas viagens ao exterior e aos 

grandes centros do país como é o caso do Rio de Janeiro, onde estava localizada a 

corte portuguesa, que trouxe novos hábitos, costumes e, conseqüentemente, uma 

nova arquitetura, que foi reafirmada com a vinda da Missão francesa para o Brasil e 

com a fundação da Escola de Belas Artes (SCHLEE, 1994). 

 Apresentando tal crescimento urbano, populacional e econômico, a vila 

estava pronta para ascender à condição de cidade, a qual, então por decreto do 

Presidente da Província, a vila de São Francisco de Paula foi elevada a categoria de 

cidade, recebendo o nome de Pelotas (GUTIERREZ, 2001). O ano da criação da 

cidade coincidiu com o início da Revolução Farroupilha (1835-1845), e pode-se notar 

que, assim, durante esse tempo, a cidade parou, como foi evidenciado por Mario 

Osório Magalhães (1993), em seu livro Opulência e cultura na Província de São 

Pedro do Rio Grande do Sul : um estudo sobre a história de Pelotas. 

 A cidade somente retomou seu crescimento normal em 1843, período de 

declínio da Revolução, quando sua população tornou a crescer, contando com um 

número significativo de espanhóis fugidos da guerra de Oribe (GUTIERREZ, 2001). 

 Nesta época de grande retomada do desenvolvimento econômico, após a 

guerra dos farrapos a cidade começou a crescer novamente, devido à exportação de 

charque. Pelotas era como um grande centro, em 1880, tinha a população, e um 

desenvolvimento maior que São Paulo e Porto Alegre. Em relação à cultura, também 

era muito desenvolvida, visto que muitos dos filhos de grandes charqueadores 

estudavam no exterior e quando voltavam para cá, traziam os hábitos e costumes 

Europeus: teatro, música, literatura, que eram elementos presentes na sociedade 

elitizada da época. O teatro Sete de Abril (1833) é um demonstrativo do progresso 

pelo qual atravessava a cidade, e, para isso, nada melhor do que dar espaço à 

cultura, sua construção foi uma manifestação político cultural de uma classe social 
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dominante, formada pelo fortalecimento do poder político econômico, graças ao 

charque e as atividades afins (SCHLEE, 1994). 

 

4.1.1 HISTÓRICO DA ZONA DO PORTO 

 

 A Zona Portuária da cidade de Pelotas é uma das quatro zonas de 

preservação do Patrimônio Cultural (ZPPC), assim definido pela Lei Estadual n° 

11499/00. Essa região possui muitos prédios que fazem parte do “Inventário do 

Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas”, em parceria com o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), fazendo reger sobre estes bens 

certas normas de salvaguarda definidas pela Lei Municipal n° 4568/00. 

 Hoje esta área, que outrora fora de intensa atividade industrial, apresenta 

um equilíbrio entre prédios industriais de grande porte, que se encontram 

subutilizados ou não utilizados, e pequenas habitações, de certa forma repetindo o 

casario do centro da cidade. 

 Na segunda metade do século XIX começam a aparecer às primeiras 

indústrias na região de Pelotas. Este aparecimento deveu-se às favoráveis 

condições econômicas geradas pela atividade saladeril (de produção do charque), 

então em voga. A partir desta época se dá, efetivamente, a construção do porto 

fabril. 

 Mas é somente nas primeiras décadas do século XX que obras realizadas 

no porto tornaram sua estrutura compatível com o desenvolvimento industrial da 

época, propiciando, assim, a instalação de diversas fábricas, como a Cervejaria Sul 

Riograndense – Haertel - (1889), a Cia. de Fiação e Tecidos Pelotense (1908), o 

Moinho Pelotense (1928) e o Frigorífico Anglo, dentre muitos outros. Foi nesse 

período que ocorreu a intensa ocupação da zona do porto, tornando-se essa uma 

expansão do centro da cidade. 

 É na segunda metade do século XX que o porto da cidade começa seu 

processo de estagnação. Esta refletiu a derrocada econômica da cidade, cujo início 

pode ser localizado no começo dos anos 30 e para o qual a quebra do Banco 

Pelotense foi um marco notório. A partir de então, o porto assumiu, 

progressivamente, características de uma zona desprestigiada na cidade. 

 Estes prédios monumentais de arquitetura fabril, portanto, compõem hoje, 

um conjunto de elevado potencial para revitalização. 
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5. A CERVEJARIA HAERTEL 

5.1 O PRÉDIO DA CERVEJARIA HAERTEL 
 

 O antigo prédio da Cervejaria Haertel está localizado na Zona do Porto da 

cidade de Pelotas entre as ruas Benjamin Constant, ao norte; Conde de Porto 

Alegre, ao sul; José do Patrocínio, a leste e João Pessoa a oeste (Ilustração 1). A 

edificação ocupa um quarteirão, estando localizada numa posição de destaque na 

malha urbana, próximo ao Canal São Gonçalo (Ilustração 2). De vários pontos do 

bairro é possível visualizar o prédio e sua chaminé, assim como também o prédio 

proporciona a apreciação do Canal (Ilustração 3). 
 

 
Ilustração 1 - Planta de situação do prédio da Cervejaria Haertel 
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Ilustração 2 - Vista Geral do Quarteirão 

 

 

 
Ilustração 3 - Vista Geral do Canal São 

Gonçalo 

 A indústria Haertel produzia além de cerveja, gelo e águas gozosas. As 

cervejas produzidas eram a Peru, Porco e São Luiz (Almanaque de Pelotas, 1915, p. 

138). Segundo dados obtidos no Almanaque de Pelotas (1915) a Cervejaria Haertel 

também exportava seus produtos, porém essas exportações foram restringidas para 

atender a demanda local. 

 O acesso principal ao quarteirão está voltado para a Rua Benjamin Constant 

(Ilustração 4), onde existem dois exemplares da arquitetura residencial de porte 

médio, com a platibanda rebordada, o porão alto, as telhas de barro e os acessos 

estão voltados para as laterais (parte interna do quarteirão) protegidos por 

coberturas com lambrequins. Segundo o Almanaque de Pelotas (1915), esses 

prédios eram do dono da fábrica, Sr. Capitão Leopoldo Haertel, de uso particular 

dele e de sua família. Segundo citação do Almanaque de Pelotas (1915) “...a casa 

de residência do industrialista Capitão Leopoldo Haertel, vendo-se ao fundo a antiga 

fábrica” ( p.211). 

 
Ilustração 4 - Imagem da antiga Cervejaria Haertel  
Fonte: Álbum de 22. Biblioteca Pública Municipal 
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 Essa questão do quarteirão abrigar o uso residencial e o uso fabril é possível 

perceber inclusive pelo estilo de construção das residências (reproduzindo o estilo 

eclético do centro da cidade) que foge ao estilo das demais construções que 

abrigava o uso fabril. Crescendo em altura e porte em direção ao Canal, o quarteirão 

articula internamente os dois tipos de arquitetura presentes no bairro: a residencial e 

a fabril. Os prédios construídos em diferentes épocas (Ilustrações 5 e 6) para suprir 

as exigências dos diferentes momentos da economia, formam um conjunto de 

diferentes edificações que indicam suas diferentes funções e contam partes da 

história da cidade e do bairro. 

 As estruturas em ferro ali existentes, a modulação, as abobadilhas como 

solução estrutural para as lajes cobrindo grandes vãos, as chaminés, são indícios 

importantes para compreendermos a época em que foram construídos os diferentes 

setores do prédio. 
 

 

 
Ilustração 5 - Foto da cervejaria demonstrando os diferentes períodos de construção do prédio 

Fonte: Álbum de 22. Biblioteca Pública Municipal 
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Ilustração 6 - Planta de Etapas de Construção 

Fonte: Salaberry, Jeferson, Trabalho da disciplina de Seminário, FaUrb, UFPel, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A planta de situação acima (Ilustração 6) mostra as diferentes épocas de 

construção do prédio da Cervejaria Haertel. A primeira etapa foi realizada no miolo 

do quarteirão, pintada com a cor verde, é datada de 1889. Com relação as etapas 

intermediárias, sabe-se que foram realizadas entre 1897, 1914 e 1915 porém não 

estão esclarecidas satisfatoriamente quais construções foram realizadas nas 

respectivas datas. A última etapa, realizada em 1931, está bem documentada e 

corresponde aos prédios pintados com a cor amarela. 

 A seguir estão representadas como forma de ilustração, desenhos realizados em 

CAD das fachadas externas voltadas para cada uma das ruas que formam o 

 

 
 

Legenda de Cores – Respectivo à época de 

construção das Edificações 

Construção de 1889 

Construções de épocas intermediárias 

Construções de 1931 
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quarteirão da Cervejaria. Esses desenhos foram obtidos a partir de levantamentos 

realizados in loco com o objetivo de realização de outro trabalho da autora e outros 

colegas, que visava um estudo de viabilidade para a implantação de um projeto de 

revitalização no referido quarteirão, o qual foi comentado nos antecedentes deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustração 7 - Fachada Principal - Voltada para a Rua Benjamin Constant 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 - Fachada Fundos - Voltada para a Rua Conde de Porto Alegre 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 9 - Fachada Lateral Esquerda - Voltada para a Rua José do Patrocínio 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 10 - Fachada Lateral Direita - Voltada para a Rua João Pessoa 
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6. A CATALOGAÇÃO DAS IMAGENS 

6.1 O BANCO DE IMAGENS 
 

 Este capítulo tem por objetivo esclarecer os princípios utilizados para a 

classificação conforme os critérios temáticos, e demonstrar como se deu o 

planejamento e a execução deste banco de imagens em meio digital, que é 

constituído do arquivo visual, onde estão as fotografias; e do catálogo, onde estão 

as fichas com as informações obtidas a partir de cada uma dessas imagens. 
 

6.1.1 PRINCÍPIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS 
 

 O material fotográfico da cervejaria foi classificado conforme critérios 

temáticos, abrangendo os seguintes temas: coberturas, compartimentos, detalhes, 

esquadrias, fachadas externas, fachadas internas e revestimentos. Essa 

classificação tem por finalidade facilitar a consulta e a busca por determinada 

temática necessária. Os respectivos temas foram determinados em função da 

presença destes itens no montante de fotografias selecionadas para o trabalho. 

Essa seleção foi realizada partindo do princípio de que todas as imagens utilizadas 

para constituir o banco deveriam estar legíveis e com possibilidade de serem 

identificadas. Dessa forma, todas as imagens que não possuíam estas 

características ficaram a parte da catalogação proposta. 

 A seguir, cada um dos sete temas estabelecidos para classificação do banco 

de imagens será descrito de maneira a demonstrar os critérios de seleção das 

fotografias que constituem cada categoria. È importante salientar que a principal 

finalidade de todas as fotografias do arquivo visual é mostrar o estado atual em que 

se encontram determinados aspectos do prédio, dentro de cada temática pré-
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estabelecida. Outra tentativa das fotografias selecionadas é, a partir da verificação 

do estado atual e de como as várias características encontram-se, é proporcionar a 

busca pelo entendimento de como elas eram originalmente e a partir disso conhecer 

o histórico do prédio, como forma de conhecimento de nossa própria história. 

 A primeira categoria intitulada “coberturas” é constituída por um conjunto de 

nove fotografias que mostram o estado atual das coberturas existentes e de suas 

estruturas de sustentação (como por exemplo, estruturas metálicas), terraços e, 

ainda, locais que apresentam vestígios da existência de algum tipo de cobertura. 

 O tema “compartimentos” possui dezesseis fotografias de espaços dos 

prédios que se pode entender como compartimentos, embora não seja possível, em 

muitos casos, a identificação da finalidade de cada uma destas peças. Eles são aqui 

identificados como salões, corredores, banheiros, pátios e outros, não sendo 

possível uma identificação do uso de cada espaço para o qual ele foi projetado 

originalmente, embora se acredite que esta seja uma preocupação relevante e que 

merece, posteriormente, uma tentativa de busca de respostas. 

 A próxima categoria, intitulada “detalhes” possui vinte e oito fotografias, 

sendo a maior de todas, excluindo as categorias de fachadas externas e internas. A 

quantidade de detalhes significativos demonstra a valorização dada ao prédio, 

colaborando para que ele seja importante para a memória de uma determinada 

época. Isto é verificado, inclusive por ele ser um bem integrante do Inventário do 

Patrimônio Histórico e Cultural de Pelotas. 

 Outra temática abordada neste trabalho são as “esquadrias”. Nela estão 

incluídas vinte e duas fotografias que, além de mostrar o seu estado atual 

propriamente dito, (como por exemplo, o desenho das ferragens e seu estado de 

conservação) mostra, também, vãos de aberturas, tanto aqueles desprovidos como 

aqueles passíveis de terem possuído esquadrias. Também é mostrado o efeito 

produzido pelo conjunto de esquadrias de certos locais, como por exemplo, as da 

torre e do denominado pórtico de acesso. 

 A categoria denominada “fachadas externas”, entendida aqui como as 

fachadas que delimitam o quarteirão, possui um conjunto de trinta e três fotografias, 

sendo cinco delas tentativas de montagens com as fotografias. Entende-se que 

estas montagens, apesar de preliminares, deveriam tomar corpo no trabalho por 

tentar proporcionar uma visão mais real dessas fachadas, pois quando uma pessoa 
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está localizada frente a um quarteirão, ela tem essa visão geral do conjunto, a qual 

não seria possível vendo-se as fotos de forma isolada. 

 A temática “fachadas internas” é composta por fotografias de fachadas que 

são consideradas internas por estarem voltadas para o interior do quarteirão. Este 

conjunto tem um total de vinte e duas fotografias que mostram as vistas, 

principalmente a partir do pátio interno, localizado no miolo do quarteirão, do pátio 

lateral, que está localizado no cruzamento das ruas Benjamin Constant e João 

Pessoa, e, também, mostra o jogo de telhados a partir dos terraços na parte superior 

dos prédios. 

 A última categoria apresentada neste trabalho é denominada 

“revestimentos”, na qual estão presentes seis fotografias que mostram os diferentes 

revestimentos de pisos e paredes presentes na cervejaria. Nela também estão 

alguns detalhes que apresentam descolamento de reboco, mostrando, assim, o 

material de constituição da parede, no caso o tijolo. 

 

6.1.2 O ARQUIVO VISUAL E O CATÁLOGO 

 

 Nesta divisão do capítulo, será demonstrado o que é e como se constituiu o 

banco de imagens propriamente dito, que é constituído pelo arquivo visual e pelo 

catálogo. 

 Cada uma das fotografias selecionadas está presente em meio digital (CD), 

de duas maneiras: uma delas é o denominado arquivo visual e a outra o catálogo. 

No arquivo visual as fotografias estão em formato jpg., subdivididas em categorias 

anteriormente descritas de maneira detalhada, as quais são: coberturas, 

compartimentos, detalhes, esquadrias, fachadas internas, fachadas externas e 

revestimentos. Existe também o arquivo denominado catálogo, onde estão as fichas 

de cada uma das imagens com as respectivas informações de cada uma delas em 

formato cdr (CorelDraw12). Este arquivo também está subdividido nas mesmas 

categorias do arquivo visual. É relevante salientar que no arquivo visual as 

fotografias não receberam nomes, e sim uma numeração que corresponde a mesma 

de sua ficha no arquivo catálogo o que facilita a identificação tanto da ficha como da 

imagem, caso seja necessário sua procura. 
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Tabela 1 - Quantidade de elementos presentes no arquivo visual e no catálogo organizado 

segundo as temáticas correspondentes 

 

 O banco de imagens foi organizado dessa maneira, por entender-se assim 

estar facilitando a escolha da imagem e a busca pelas respectivas informações. As 

informações contidas nas fichas são as seguintes: o número, a temática a qual 

pertence e a fotografia nas dimensões aproximadas de 15X11cm, quando na 

horizontal e 13,5X10cm, quando na vertical. Estas primeiras informações estão 

presentes como uma forma de controle que o individuo tem para assegurar-se de 

que está diante dos dados da imagem que necessita. Além destas informações, ela 

disponibiliza ao usuário a visão da planta baixa do quarteirão da cervejaria, 

mostrando a planta do pavimento e a posição de onde foi capturada a imagem; essa 

posição de captura da imagem é demonstrada graficamente através de uma espécie 

de cone de visão e aquilo que está em primeiro plano na imagem é evidenciado, 

quando necessário, com linhas vermelhas na planta baixa. Toda essa informação 

gráfica é também descrita textualmente através do item presente na ficha 

denominado “descrição” onde se descreve o que é mostrado na fotografia e do item 

denominado “vista da fotografia”, que informa de onde foi capturada a imagem, e, 

para isso, muitas vezes, denomina-se o nome dos compartimentos. 

 A seguir são exemplificadas as várias categorias de classificação das 

fotografias obtidas da Cervejaria Haertel através da mostra de três fotografia de cada 

temática. Primeiramente estão as fotografias da maneira como se encontram no 

arquivo visual e nas páginas posteriores estão exemplificadas as mesmas fotografias 

presentes no arquivo catálogo. Assim é possível visualizar de maneira ilustrativa a 

diferença entre as duas maneiras de armazenas estas fotografias. 

 

 

TEMÁTICAS ARQUIVO VISUAL 
(fotografias) 

CATÁLOGO 
(Fichas) 

Coberturas 9 9 
Compartimentos 16 16 
Detalhes 28 28 
Esquadrias 22 22 
Fachadas Externas 34 33 
Fachadas Internas 22 19 
Revestimentos 6 6 



29 

6.1.2.1 TEMÁTICA COBERTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 11 – Fotografia 1 da temática Coberturas – Arquivo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 12 - Fotografia 3 da temática Coberturas – Arquivo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 13 – Fotografia 5 da temática Coberturas – Arquivo Visual 
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Ilustração 14 - Ficha 1 da temática Coberturas – Catálogo 
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Ilustração 15 - Ficha 3 da temática Coberturas – Catálogo 
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Ilustração 16 - Ficha 5 da temática Coberturas – Catálogo 
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6.1.2.2 TEMÁTICA COMPARTIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 17 - Fotografia 3 da temática Compartimentos – Arquivo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 18 - Fotografia 8 da temática Compartimentos – Arquivo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 19 - Fotografia 12 da temática Compartimentos – Arquivo Visual 
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Ilustração 20 - Ficha 3 da temática Compartimentos – Catálogo 
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Ilustração 21 - Ficha 8 da temática Compartimentos – Catálogo 
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Ilustração 22 - Ficha 12 da temática Compartimentos – Catálogo 
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6.1.2.3 TEMÁTICA DETALHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 23 - Fotografia 5 da temática Detalhes – Arquivo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 24 - Fotografia 23 da temática Detalhes – Arquivo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 25 - Fotografia 28 da temática Detalhes – Arquivo Visual 
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Ilustração 26 - Ficha 5 da temática Detalhes – Catálogo 
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Ilustração 27 - Ficha 23 da temática Detalhes – Catálogo 
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Ilustração 28 - Ficha 28 da temática Detalhes – Catálogo 
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6.1.2.4 TEMÁTICA FACHADAS EXTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 29 - Fotografia 9 da temática Fachadas Externas – Arquivo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 30 - Fotografia 25 da temática Fachadas Externas – Arquivo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 31 - Fotografia 29 da temática Fachadas Externas – Arquivo Visual 
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Ilustração 32 - Ficha 9 da temática Fachadas Externas – Catálogo 
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Ilustração 33 - Ficha 25 da temática Fachadas Externas – Catálogo 
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Ilustração 34 - Ficha 29 da temática Fachadas Externas – Catálogo 
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6.1.2.4 TEMÁTICA FACHADAS INTERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 35 - Fotografia 1 da temática Fachadas Internas – Arquivo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 36 - Fotografia 5 da temática Fachadas Internas – Arquivo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 37 - Fotografia 7 da temática Fachadas Internas – Arquivo Visual 
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Ilustração 38 - Ficha 1 da temática Fachadas Internas – Catálogo 
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Ilustração 39 - Ficha 5 da temática Fachadas Internas – Catálogo 
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Ilustração 40 - Ficha 7 da temática Fachadas Internas – Catálogo 
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7. CONCLUSÕES E POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Tendo concluído o trabalho observa-se que a documentação visual retomada, 

organizada e catalogada, dentro das categorias especificadas, dá visibilidade ao 

prédio, mostrando o estado atual em que este se encontra. Também essa 

documentação outorga-lhe importância, a partir do momento que lhe faz inerente a 

sua história e o papel que as empresas que o ocuparam tiveram na cidade. 

A elaboração das temáticas, que se deu sobre as fotografias arroladas 

(coberturas, compartimentos, detalhes, esquadrias, fachadas externas, fachadas 

internas e revestimentos), gerou um trabalho de identificação do prédio através de 

suas partes. Como etapa do sistema de catalogação do banco de imagens, tais 

categorias, além de facilitar a busca por determinada fotografia, conseguiram 

proporcionar uma análise visual da estrutura do prédio. Ou seja, através da leitura 

dos títulos das categorias, é possível ir formando uma imagem mental do prédio, 

tanto deste (Cervejaria Haertel) em particular, como talvez de outros que possuam 

as mesmas características físicas. 

Optou-se pela organização da documentação em meio digital (CD), no qual se 

faz registrar a imagem em dois tipos de arquivos: o visual e o catálogo, pois esta 

parece ser uma maneira de facilitar o manuseio e a busca por determinada 

informação do prédio. Desta forma, fica distinta a informação totalmente gráfica, que 

é aquela presente no arquivo visual daquela que possui informações adicionais 

sobre a imagem que é o catálogo, no qual existe uma ficha para cada uma das 

imagens cadastradas. Nesta ficha, as imagens são evidenciadas, ocupando quase 

metade do tamanho da ficha. Devido a importância de esclarecer sobre o objeto 

documentado, concluiu-se ser necessário representá-lo tanto através da imagem, 
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como através do texto escrito. Além disso, foi incluído na ficha, uma planta baixa 

com a finalidade de esclarecer qualquer dúvida sobre o posicionamento do objeto e 

a posição de captura da imagem. Assim, acredita-se estar disponibilizando uma 

informação a mais do que a simples catalogação das fotografias. No entanto, estas 

verificações somente poderão ser confirmadas após algum tempo de uso, por 

diversas pessoas com diferentes finalidades, possibilitando, então, o posterior 

aprimoramento deste banco de imagens.  

Este tipo de trabalho parece ter valor por si só, na medida em que captura 

imagens que poderiam se perder, por diversas razões, em especial pela falta de 

informação e pelo desconhecimento do que é o objeto representado na fotografia. 

Daí a importância de sistematizar essa informação de maneira a documentar 

determinados aspectos de um bem de interesse histórico e cultural, que operou no 

sentido de aportar desenvolvimento para uma determinada população de uma 

determinada época. 

Acredita-se que trabalhos deste tipo possam ser estendidos para outros tipos de 

bens móveis e imóveis, tanto da cidade de Pelotas como para outras cidades, pois 

através da imagem, devidamente documentada, pensa-se estar valorizando e 

consequentemente preservando a nossa identidade e memória para que seja 

mantida e transmitida para gerações futuras. Além disso, este acervo de imagens 

pode ser uma excelente fonte de pesquisa para trabalhos futuros e uso como 

material gráfico para atividades de educação patrimonial. 
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