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ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, 
Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Braço do Trombudo. 

Denominação do Local: Industria e Comercio Germano Schroeder (frigorífico)

Nome e Endereço do Proprietário Atual:  REX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA DUQUE DE CAXIAS  - CENTR BRAÇO DO TROMBUDO

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel: Germano Schroeder e os 
filhos Ervino e Heinz Schroeder 

Ano de Construção: 1933

Endereço de Localização do Imóvel:

Importância do Imóvel para a Coletividade:

Breve Histórico do Imóvel:  A empresa, quando firma individual, denomina-se apenas Germano 
Schroeder e foi  construída em 1933 e limitava-se  a  exploração do comercio,  como chamava na 
época, Casa de Secos e Molhados. Depois foi acrescentando outras atividades, como Açougue, Poso 
de  desnatação  de  leite  e  fabrica  de  manteiga.  Possuía  também  um  Salão  para  festividades  da 
comunidade. Com o crescimento dos negócios a empresa foi transformada em Sociedade Anônima 
sob a denominação de Industria e Comercio Germano Schroeder S. A, no inicio da década de 1940.  

Uso Original do Imóvel:

Uso Atual do Imóvel: Abandonado

Proposta de Uso para o Imóvel:

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Regular

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais 
os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

Nome e Assinatura do Agente Cultural:

Data de Preenchimento do Formulário:
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FRIGORIFICO  DA FAMILIA SCHROEDER

Alguns dados sobre a empresa Indústria e Comércio Germano Schroeder S.A.
A empresa, quando firma individual, denominava-se apenas Germano Schroeder 
e foi constituída em 1933 e limitava-se a exploração do comércio, como chama-
vam na época, Casa de Secos e Molhados. 
Depois foi acrescentando outras atividades, como Açougue, Posto de Desnata-
ção de leite e fabrica de manteiga. Possuía também um Salão para festividades 
da comunidade.
Com o crescimento  dos  negócios  a  empresa  foi  transformada em Sociedade 
Anônima sob a denominação de Indústria e Comércio Germano Schroeder S.A. 
no início da década de 1940.
Construiu uma pequena represa sobre o rio Braço do Trombudo (fundo da atual 
residência dos Schaade) para canalizar água destinada a movimentar um Dínamo 
que gerava eletricidade para as atividades da empresa.
Na mesma década construiu-se uma Fecularia,  fabrica de sabão e um galpão 
onde havia uma criação de suínos que se localizava no outro lado do rio Braço 
do Trombudo cuja atividade foi encerrada em torno de doze anos depois.
Ainda no final de década de 1940 foi adquirido um Gerador movido a Óleo Die-
sel para movimentar alguns motores e ainda foi construída uma rede de energia 
abrangendo o centro da vila e parte das ruas Dom Pedro, Duque de Caxias e Ti-
radentes onde era ligado as seis horas e desligado as vinte duas hora. As pessoas 
beneficiadas participaram com alguns recursos para o custeio dessas redes
Em princípios da década de 1950, quando Germano Schroeder já havia falecido 
(1948), Ervino Schroeder como principal administrador, resolveu ampliar as ati-
vidades do Açougue e passou a construir um Frigorífico cujos produtos fabrica-
dos tiveram boa aceitação nos mercados regionais e também nas cidades do Rio 
de Janeiro e São Paulo. A marca dos produtos denominava-se *INCOMANO*. 
Foi um período expressivo no crescimento da Vila de Braço do Trombudo.
Mas o Frigorífico não durou muito, principalmente por falta de Capital de Giro e 
encerrou suas atividades em torno dos anos de 1957/8.
Havia também nesta época uma casa comercial onde os colonos compravam e 
vendiam seus produtos coloniais, esta pertencendo à mesma família, localizada 
onde hoje é a empresa Rex Máquinas Equipamentos Ltda.


