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Resumo: A presente comunicação propõe apresentar o estudo realizado sobre o bairro Rio
Branco em Canoas/RS e seu desenvolvimento após a instalação do Frigorífico Sul-Brasileiro
(Frigosul) A pesquisa faz parte do projeto "Memória, Identidade e Patrimônio Industrial: Memórias
dos lugares de produção de Porto Alegre e Região Metropolitana" coordenado pela Prof. Drº.
Ana Maria Sosa Gonzalez. Este estudo contempla desde a rotina dos trabalhadores dentro do
frigorífico até seus hábitos em momentos de lazer no bairro, passando pela estrutura física da
empresa, maquinário e moradias dos trabalhadores, que constituem o que conhecemos como
“Patrimônio Industrial”. Embarcada neste conceito, a memória dos ex-trabalhadores é uma peça
fundamental na reconstrução da história do Frigorífico e do bairro. A pesquisa baseia-se no uso
da história oral, sobretudo em entrevistas com moradores do bairro Rio Branco como principal
fonte para o estudo do bairro e seu desenvolvimento intrinsecamente ligado ao Frigosul. Junto a
isto, são realizadas visitas periódicas ao arquivo municipal visando a análise de fotografias e
documentos relativos ao funcionamento da empresa. O Frigorífico Sul-Brasileiro, cujo
funcionamento ocorreu de 1939 a 1982, foi, durante seu auge, um dos mais importantes centros
de produção de carnes no Brasil, tendo seus produtos exportados para diversos países. A
gênese do bairro se dá no momento em que a empresa, visando atender a demanda de moradia
dos trabalhadores, sobretudo os oriundos de cidades do interior gaúcho, constrói casas e as
cede aos empregados. Atualmente, tanto o prédio onde ora ocorria a produção de carnes, bem
como centenas de casas e locais de referência, como armazéns e farmácias encontram-se
demolidos. A pesquisa acerca dos lugares de produção, como o Frigosul é de suma importância,
já que estes detém importância ímpar no sistema econômico local, nacional e mundial. Através
desses estudos, é possível entender o desenvolvimento de diversas localidades, cidades e
países. Os estudos acerca do Patrimônio Industrial não só trazem ao pesquisador informações
importantes como também acabam contribuindo com a formação de uma identidade local,
fazendo uma ponte entre passado e presente.
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