
Relatos de Ronaldo Bastos da história da Companhia 
Fábrica de Papel e Papelão de Bom Retiro de Guaíba  

 

 
 

Quando Bruno Hein Schaarschmidt entrou em contato comigo via E-mail no dia 26 de 

outubro 2010 próximo passado, e me narrou parte da história desta indústria pioneira, 

imediatamente pensei tratar-se de um assunto no mínimo, pouco conhecido. Na medida 

em que fomos trocando correspondência e ele foi me enviando documentos e históricas 

fotografias da fábrica, não tive dúvidas em trazer o assunto aos milhares de 

telespectadores do programa Clovis Duarte e também dos seguidores deste Blog, pois 

apareceu com clareza, o quanto de pioneirismo e estoicismo estão por trás desta 

fascinante história. 

Henrique Brockmann ( *17.07.1854 / + 09.07.1922) imigrante alemão chegado ao 

Brasil em meados de 1870, contratado que foi por Noel Paul Baptiste D’ornano, 

permissionário dos gasômetros da cidade de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas, para 

montagem dos mesmos visto que tinha ganho a licença para explorar os serviços de 

fornecimento de gás hidrogeno-carbonetado nas referidas cidades. Tem-se registros da 

participação de Brockmann na montagem dos gasômetros, e tem como certo é que ele 

foi o fundador da Companhia Fábrica de Papel e Papelão de Bom Retiro de Guaíba. 

Porque Brockmann teria escolhido Bom Retiro, local distante 24 km do então vilarejo 

de Pedras Brancas (hoje cidade de Guaíba) que na época pertencia a Porto Alegre? Mais 

uma pergunta para qual não temos a resposta, mas uma das hipóteses aventadas é que, 

conhecedor da poluição gerada por este tipo de indústria naquela época, tenha 

procurado ficar distante do centro urbano. Se a pequena Pedras Brancas naquela época 

não passava de um pequeno povoado, o que dizer de Bom Retiro de Guaíba. 

O inicio da construção da fábrica teria sido por volta de 1885 e seu funcionamento teria 

começado em 1887. Existem controvérsias sobre o assunto, mas, um importante 

documento, uma carteira de sócio da Sociedade Tiro ao Alvo Recreio fundada em 1889 

pelo proprietário e funcionários da fábrica, mostra que ela já existia naquela data. Esta 

sociedade foi fundada para recreação dos funcionários e de suas famílias, pois o local, 

distante 24Km. do povoado de Pedras Brancas, era desprovido de qualquer atrativo de 



lazer.Convém lembrar que naquela época a luz elétrica nem pensava chegar ao Bom 

Retiro. A fábrica era movida por um possante motor a vapor, em 1907 a Cia Papel e 

Papelão se encontrava em 10º lugar no senso das indústrias com 100HP no RS (dados 

de pesquisa da historiadora Iara Nunes Jung, na junta comercial de Porto Alegre) Outra 

iniciativa importante de Henrique Brockmann foi a de construir casas para os 

funcionários e seus familiares, pois era impraticável trabalhar na fábrica e morar em 

Pedras Brancas. Isto, sem dúvida, foi o inicio do povoamento de Bom Retiro de Guaíba. 

Até poucos anos, algumas casas daquela época ainda estavam de pé é o que conta 

 Amilcar Ribeiro que nasceu ali e atualmente escreve um livro sobre o assunto.Segundo 

Bruno e Amilcar, dezenas de pessoas nasceram no Bom Retiro e ainda hoje vivem em 

diferentes cidades próximas. Ainda segundo eles, muitas famílias tiveram os pais e os 

filhos trabalhando na fábrica. No caso de Bruno, seu avô Fritz Herbert Schaarschmidt 

foi diretor-gerente da fábrica por mais 30 anos e também seu pai e seu tio, trabalharam 

na empresa. 

Fabricar papel exige um insumo básico que é a celulose bem como soda cáustica e 

muita água entre outros. A celulose pode ser extraída da madeira que é fragmentada em 

cavacos, naquela época, cozida em autoclaves rotativas pressurizadas com vapor a alta 

pressão e temperatura, misturada com a soda. Durante a guerra, a importação de soda 

cáustica ficou precária. Para contornar o problema a indústria passou a utilizar-se da 

palha do arroz que consumia bem menos soda para extração da celulose. A palha era 

buscada em granjas de arroz da vizinhança, abundantes e não tinham utilidade para 

nada.As granjas eram de propriedades da família Chavez Barcellos. A matéria prima 

básica utilizada pela fábrica originalmente era o bambu que existia e existe até hoje em 

grande quantidade naquela área. 

Nos primeiros anos do Século XX novos sócios foram admitidos na fábrica e por volta 

de 1912 o acionista controlador era o Sr. Sebastião Brito que, com a gerência eficiente 

de Fritz H. Schaarschmidt a partir de 1930, trouxe grande impulso para a produção bem 

como abriu um escritório em Porto Alegre na antiga Rua das Flores (hoje Siqueira de 

Campos) bem atrás da prefeitura velha e no local onde posteriormente, foi construída a 

nova prefeitura. Isto pode ser comprovado pelo catálogo da Companhia Telephonica  

Rio-grandense de 1915 que mostra que o referido escritório era uma das 7 firmas que 

possuíam telefone naquela rua. Entretanto, estava longe a data em que Bom Retiro teria 

um serviço telefônico. Como se comunicar com o escritório para agilizar os pedidos e 

os negócios em geral? Pasmem! Criaram uma comunicação diária por pombos-correio e 

desta maneira conseguiam trocar informações com o escritório e vice-versa. 

Toda a produção de papel e papelão da companhia era colocada no comércio e na 

indústria locais. O papelão fabricado foi utilizado pelas livrarias editoras da época para 

a encadernação de livros, entre estas empresas podemos citar: Livraria do Globo, 

Livraria Selbach, Livraria Americana e Editora “A Nação”, apenas para citar as 

maiores. O papel produzido era do tipo “manilhinha” muito utilizado no varejo de secos 

e molhados, padarias a açougues para os denominados “embrulhos”. Na época não 

existiam sacolas plásticas e quando se ia a um armazém, açougue ou padaria comprar 

produtos, os mesmo eram embrulhados naquele tipo de papel que não era branqueado e 

que, fundamentalmente, servia para pacotes. Era embalado em resmas de 500 folhas e 

comercializado por todo o estado. Segundo relatos de Bruno Schaarschmidt, a produção 

diária não passava de 3 toneladas o que hoje, com o moderno maquinário existente, não 

demora mais do que alguns minutos. 



Em 1957 o Grupo Votorantim adquiriu a fábrica e a transferiu para a cidade de Guaíba, 

abandonando Bom Retiro. Transformou-se na Fábrica de Papel Pedras Brancas. 

Posteriormente, em 1997 a fábrica foi comprada pelo grupo Santher – Fábrica de Papel 

Santa Therezinha S/A localizada na Vila Passo Fundo em Guaíba-RS e que existe até 

hoje. Não produzem mais celulose, a matéria prima para fabricar o papel é comprada de 

grandes indústrias do setor. 

  

A Companhia Fábrica de Papel e Papelão, fundada na época do Brasil-Império foi a 

pioneira neste tipo de atividade no Rio Grande do Sul e, se confirmada sua fundação em 

1887, a primeira do país. Suas ruínas resistem ao descaso e ao abandono. A chaminé, 

com mais de 40 metros de altura, persiste como um marco de que ali outrora havia 

trabalho e renda bem como uma indústria construída à lombo de burro como se dizia na 

época. O transporte das máquinas desde o ancoradouro de Pedras Brancas até Bom 

Retiro,levava mais de 20 dias. Foram páginas escritas com muito suor e coragem em 

uma época de pouca industrialização. Para se ter uma idéia, todo o papel e papelão 

consumido no estado vinha do exterior. Hoje a cidade de Guaíba é um importante pólo 

de celulose. Indústrias fortes sustentam esta substancial fatia de nossa economia, mas as 

origens disso tudo estão lá em Bom Retiro. Será que se Henrique Brockmann não 

tivesse escolhido Bom Retiro para assentar sua indústria isso tudo seria assim como é 

hoje? Quem sabe sim, mas muito provavelmente não. Vamos aguardar que o poder 

público municipal, estadual em parceria com as indústrias do setor da celulose olhem 

para as suas origens lá em Bom Retiro e transformem aquela área em um centro cultural 

ligado ao papel e sua indústria, quem sabe o Museu do Papel, já pensado pela prefeitura 

de Eldorado do Sul, mas que... Nunca saiu do papel. 

  

 Mais fotografias e informações: www.ronaldofotografia.blogspot.com 
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