
CACHOEIRA DO SUL
ENGENHO & CULTURA 

O projeto trata da revitalização da área dos antigos engenhos de arroz - Engenho Brasil e Engenho Bac-
chin Lewis, dentro do contexto histórico do surgimento da cidade ao seu entorno, localizados no centro 
urbano da cidade de Cachoeira do Sul/RS. Adaptação das preexistências para um centro cultural com 
espaços de cultura, lazer, moradias nos silos existêntes e espaços de coworking. Anexado aos engenhos 
para compor a paisagem foi instalado um mirante mas ligações e visuais para o local. Adicionado a isto, 
uma requalificação da praça localizada no terreno, para aperfeiçoar o espaço público aberto. 

Após os engenhos serem desativados, o abandono do local levou a um processo de degradação, e esses 
edifícios antigos deixaram de cumprir suas funções originais e acabaram se tornando uma zona obsole-
ta em uma área privilegiada. A falta de interesse público e sem ser edifícios tombados acabou contri-
buindo ainda mais para a situação em que os prédios se encontram hoje. O objetivo da proposta é recu-
perar e revitalizar espaços que foram históricos para a origem da cidade através da valorização do 
lugar, será um estímulo para o crescimento econômico, social e cultural, trazendo um equipamento que 
integre a cidade pela diversidade cultural local. 

 O complexo estará voltado para a população da cidade, mas 
tendo um recolhecimento da região. Será promovida por iniciati-
va pública/privada. Inicentivo da Prefeitura de Cachoeira do 
Sul/RS para a aquisição dos terrenos privados, visto que hoje 
estão em inventario e com dívidas a serem pagas das antigas 
empresas. Após a compra, utilizar a Lei Rouanet com o objetivo 
de conseguir capital para desenvolver as manifestações cultu-
rais, junto com o apoio da Secretaria de Cultura do Rio Grande 
do Sul com a lei à cultura do Rio Grande do Sul (LIC-RS). Atual-
mente o plano diretor da área pertence a Zona Comercial ZC1, 
destina-se ao comércio varejistas e a estabelecimnto de presta-
ção de serviços, com o índice de aproveitamento 4,5, este índice 
elevado faz com que muitas edificações ao redor acabam preju-
dicando o cenário urbano industrial da área, assim alteração no 
índice ao se entornopara aprimoar o contexto do local. 

ENGENHO BRASIL REINALDO ROESCH Inaugurado em 1921, de propriedade da firma Reinaldo Roesch & Cia, o Engenho Brasil instalou-se junto aos trilhos da 
Viação Férrea, um prédio de alvenaria, à Rua Marechal Deodoro, chegou a atingir o posto de maior engenho da América Latina, com mais de 400 empregados 
diretos, e capacidade de 500.000 sacos de arroz. Nos anos 60 houve um incêndio no prédio, e ele passou por diversas reformas e ampliações, o fogo des-
truiu grande parte da estrutura interna de madeira, e foi substituida por uma nova malha de concreto armado, vista até hoje na edificação. Com a demolição 
da estação férrea no local, que movimentava a exportação dos grãos, o engenho começou a entrar em decadência e perdendo a sua força para novos enge-
nhos localizados na área rural da cidade. Sendo desativado totalmente em 1989 por falta de interesse e sem manutenções, o prédio até hoje esta em abando-
no e se deteriorando com o passar dos anos, havendo invasões e ao seu redor causando insegurança.

ENGENHO BACCHIN LEWIS Foi inaugurado em 1943, se localiza também ao lado da antiga passagem dos trilhos. Um prédio em alvenaria junto com seus 6 
silos de concreto que serviam como armanezamento dos grãos, e também com seus pavilhões, foi um engenho de arroz e de trigo que também teve uma 
importância para a economia da cidade. O destino do engenho foi parecido com o Engenho Brasil, que com a retirada dos trilhos a firma entrou em processo 
de falência por volta de 1997, atualmente algumas edificações e lotes ao redor que pertenciam a empresa foram à leilão, surgindo novas edificações e assim 
acarretando no cenário urbano do sítio. Hoje, a área do prédio e dos silos estão abandonados e deterioradas sofrendo também invasões. Na parte dos pavi-
lhões há uso comercial, como algumas mecânicas, depósitos e até bares, mesmo sendo utilizados, a edificação esta perdendo cada vez mais a sua identidade 
local e seu valor histórico. 
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CONTEXTO DO LUGAR Localizada na depressão central do Estado do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul esta na área compreendida 
no Vale do Jacuí à margem esquerda. É conhecida como a Capital Nacional do Arroz, pela sua feira, a Fenarroz. O município é atraves-
sado pela BR-290 que liga a cidade a Porto Alegre com distância de 198km. E também próximo da cidade de Santa Maria.

A cidade guarda uma HISTÓRIA INDUSTRIAL muito forte, foi pioneira no cultivo de arroz irrigado no Brasil com a imigração alemã 
que povoou a região, surgindo muitos engenhos no século XX, e estão localizados na região central da cidade por onde passava a 
antiga ferrovia e o prédio da estação ferroviária. O local era uma grande importância econômica para toda a região que por muitos 
anos movimentou a economia da cidade. Com o passar dos anos o surgimento de uma centralidade ao redor da estação fez com que 
ela fosse demolida em 1973, e os trilhos retirados do local. Logo, os engenhos foram rapidamente à decadência e fechados nos anos 
80. Hoje, grande parte das áreas de terrenos e edificações antigas localizadas nas proximidades dos engenhos estão sendo leiloadas, 
e sendo construídas novas edificações, assim acarretando mudanças bruscas no cenário urbano onde havia um valor histórico muito 
importante para o munícipio. A praça antigamente cruzada pelo leito da viação férrea foi inaugurada em 1980 e denominada Praça 
Honorato de Souza Santos, em homenagem a antigo político da cidade. Como está em uma área central, no local acontece muitos 
encontros, festivais e feiras, mas o espaço hoje em dia esta degradado e sem infraestrutura com nenhum valor urbano,  sendo assim 
um local apenas de passagem urbana, em uma área tão privilegiada.
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