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Nesse sentido, surgiram diversas iniciativas que promovem e
impulsionam a tecnologia, a informação, a atração de
investimentos, o empreendedorismo e a economia criativa. Com
isso, a região ficou conhecida como o Distrito Criativo.
Semelhante ao que ocorreu em Barcelona, Amsterdã e Nova
York, cidades que também contavam com antigas regiões
industriais abandonadas e desvalorizadas economicamente e
que atualmente passam por um processo de ressignificação.

Em Porto Alegre, existe o Pacto Alegre (2018), iniciativa de uma
parceria entre as universidades da UFRGS, PUCRS e Unisinos
com o apoio da Prefeitura Municipal, que, conforme descrito no
site do Pacto Alegre, é "uma proposta de movimento de
articulação e eficiência na realização de projetos
transformadores e com amplo impacto para a cidade." O
objetivo desse pacto é criar condições para que a cidade se
transforme em um polo de inovação, atração de investimentos e
empreendedorismo. Ademais, o convênio prevê o
compartilhamento de recursos e parcerias público-privadas. É
válido ressaltar que essas universidades já possuem seus
próprios centros de inovação, porém não têm mais espaço para
expansão, o que justifica a criação de um local em que as três
estejam em colaboração. Além disso, também existem
iniciativas privadas na região, como a Fábrica do Futuro por
exemplo, em que utilizou um antigo galpão abandonado da
região para atrair startups de áreas como educação, sistemas
audiovisuais, realidade virtual, internet das coisas e
desenvolvimento de games, ou seja, uma iniciativa focada na
troca de informações e na colaboração. A região também tem
recebido profissionais da economia criativa como um todo, que
hoje estão em toda a região ocupando e estimulando atividades
colaborativas. A economia criativa nada mais é do que um
conjunto de negócios baseados na criatividade e no capital
intelectual a fim de gerar valor econômico. Ela é movida por
ideias inovadoras que impulsionam o desenvolvimento local,
regional e nacional. Aliás, em um cenário no qual
constantemente passa por crises, a criatividade e a inovação
sempre foram e serão as molas propulsoras para a
sobrevivência e recuperação. Ainda sobre o assunto, de acordo
com o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2017), a
cidade está inserida no Polo de Inovação Tecnológico
Metropolitano, pois ela e a região metropolitana concentram
nove parques científicos e tecnológicos, 17 incubadoras
tecnológicas e ao menos 168 novas empresas de base
tecnológica (startups).

É nesse contexto que o Moinho Hub se insere na região e se
justifica, pois se trata de um centro de incentivo a tecnologia e
a inovação, ligado a economia criativa que é muito presente na
região, através de uma parceria público-privado, visando a
colaboração e a pesquisa. Esse trabalho foi pensado e
desenvolvido a fim de tornar-se um modelo de  polo criativo
para atrair investimentos e empreendedorismo com base
tecnológica, visando a melhoria da cidade de Porto Alegre e
região. Tudo isso atrelado ao reúso de um edifício histórico, que
reforça o resgate da história da região, promovendo uma das
formas mais sustentáveis de se preservar: concedendo novos
usos.

A preexistência escolhida foi o antigo Moinho Rio-Grandense,
localizado entre os encontros das ruas Voluntários da Pátria e
Moura de Azevedo, no bairro São Geraldo. Principais
características: lote extenso, sem permeabilidade, ocupa boa
parte do quarteirão, sem uso e "fechado" para a rua.

 A temática para o desenvolvimento deste projeto nasceu a partir
de quatro tópicos, são eles: a preocupação com o estado atual de
decadência (ou abandono) de muitas edificações históricas
existentes na cidade de Porto Alegre - Rio Grande do Sul e as
suas consequências, a inexistência  ou fraqueza de usos que
proporcionem uma renda considerável para auxiliar na
manutenção dos edifícios, a observação do lugar e o estudo do
Plano Diretor.

A subutilização (ou até mesmo abandono) das edificações
históricas tem se tornado um assunto que chama muita atenção
na conjuntura atual, pois esses edifícios são a memória viva da
história das nossas cidades, uma vez que representam uma
época e são jogados ao descaso. As consequências dessas
atitudes refletem não só no esquecimento da história e de uma
parcela da cidade, mas também na insegurança dos espaços
adjacentes a ele. Edificações sem uso e sem vida tornam a sua
microrregião pouco movimentada e esse fato acaba fazendo com
que menos pessoas circulem no local, implicando em
insegurança, já que faltam os "olhos da rua", segundo Jane
Jacobs. Um exemplo disso é o que ocorre com a maioria das
edificações industriais do antigo bairro industrial da cidade, mais
conhecido como 4º distrito, onde algumas estão abandonadas,
esquecidas pelas pessoas e pela história, causando insegurança
para moradores e transeuntes no conjunto da microregião.

A falta de um programa que proporcione renda suficiente para a
manutenção dos edifícios também é uma questão relevante que
deve ser considerada. De nada adianta propor o reúso de um
edíficio subutilizado se o que acontecer nele não proporcionar um
retorno financeiro que seja destinado (em parte) a sua
manutenção, pois volta-se a estaca zero. Isso é o que vem
acontecendo com alguns museus não só de Porto Alegre, como
do Brasil, por exemplo, onde por falta de um retorno financeiro
adequado, os edifícios acabam largados ao descaso e a ruína.
Devido a conjuntura econômica e financeira atual, entende-se que
é dever de toda a comunidade e também dos profissionais de
arquitetura e urbanismo repensar esses usos de forma inteligente,
pois acredita-se que um dos meios mais sustentáveis de
preservação é conceder um novo uso que propicie retorno
financeiro, sem desrespeitar o caráter, o valor estético e o
histórico do edifício.

O 4º distrito, que compreende os bairros Floresta, São Geraldo,
Navegantes, Farrapos e Humaitá, é um território historicamente
industrial e operário, pois concentrava muitas fábricas no século
XIX até meados do século XX. Ao longo do tempo, a região sofreu
um processo de êxodo das indústrias que optaram por se instalar
na região metropolitana e outros pólos industriais da cidade, uma
vez que o custo do solo era mais barato, havia maior oferta de
mão de obra e incentivos fiscais. Devido a esses esvaziamentos
industriais, edifícios foram sendo abandonados, tornando a região
pouco atrativa.

Porém, ao longo das últimas décadas, a região tem recebido a
atenção e a iniciativa de empreendedores, que têm optado por
instalar seus negócios e desenvolver atividades na área. O poder
público também passou a reconhecer a necessidade de resgatar
a importância da região. Como exemplo, temos a aprovação pela
Câmara Municipal (em 2015) de uma lei complementar do
executivo que concede isenção do Imposto Predial Territorial
Urbano (IPTU) para empresas de bases tecnológicas que compõe
o 4º distrito, além disso, também é possível solicitar a isenção do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) caso
queiram adquirir uma sede própria.
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MOINHO HUB
UM ECOSSISTEMA QUE REÚNE E IMPULSIONA A INOVAÇÃO ATRAVÉS DA

COLABORAÇÃO

PROBLEMÁTICAS

 ESTADO ATUAL DE DECADÊNCIA OU ABANDONO DE MUITAS
EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS EXISTENTES NA CIDADE DE

PORTO ALEGRE E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS.

INEXISTÊNCIA OU  FRAQUEZA DE USOS QUE PROPORCIONEM
UMA RENDA CONSIDERÁVEL PARA AUXILIAR NA

MANUTENÇÃO DESSES EDIFÍCIOS

RECONVERSÃO DE UM EDIFÍCIO HISTÓRICO
INDUSTRIAL EM PORTO ALEGRE

- INICIATIVA DE EMPREENDEDORES, QUE TEM
OPTADO POR INSTALAR SEUS NEGÓCIOS E
DESENVOLVER ATIVIDADES NA ÁREA;

- INCENTIVO AO ESTABELECIMENTO DE
EMPREENDEDORES E PROFISSIONAIS DA
ECONOMIA CRIATIVA NA REGIÃO (QUE JÁ É MUITO
PRESENTE);

- INCENTIVO DO PODER PÚBLICO NA INSTALAÇÃO
DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA OU DE
INOVAÇÃO, ATRAVÉS DE INCENTIVOS FISCAIS:
ISENÇÃO DO IPTU E ITBI;

- FAZ PARTE DO ESTUDO DO MASTERPLAN
(PLANO DIREITOR DO 4º DISTRITO);

- APOIO DO BANCO MUNDIAL, ESTUDADA PELO
MESMO NO ANO DE 2019. TERRITÓRIO DE
EXPERIMENTAÇÃO;

- PACTO ALEGRE E MASTERPLAN: INCENTIVO
PARA SER A REGIÃO DESTINADA A LOCALIZAÇÃO
DA PARCERIA ENTRE AS UNIVERSIDADES E O
PODER PÚBLICO QUE VISAM A PESQUISA, A
COLABORAÇÃO E A INOVAÇÃO.

AO LONGO DO TEMPO:
ESVAZIAMENTO DOS EDIFÍCIOS,

DEVIDO AO ÊXODO DAS
INDÚSTRIAS. POUCA

ATRATIVIDADE. INSEGURANÇA.

COMO ERA: TERRITÓRIO
HISTORICAMENTE

INDUSTRIAL.

HOJE: EM PROCESSO DE
RESSIGNIFICAÇÃO. RECEBENDO

INCENTIVO PÚBLICO, PRIVADO E DAS
UNIVERSIDADES.
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ES - QUARTEIRÕES EXTENSOS, BAIXA PERMEABILIDADE;

- DESCARACTERIZAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA A PARTIR DE INTERVENÇÕES REALIZADAS AO LONGO DOS
ANOS;

- AUSÊNCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E MASSA VEGETADA SIGNIFICATIVA;

REGIÃO

A: 3950 m²

- ALTURAS PREDOMINANTEMENTE BAIXAS, COM
ALGUMAS EXCEÇÕES;

- USO MISTO, COM GRANDE NÚMERO DE EDIFÍCIOS
INDUSTRIAIS;

- POUCA MASSA VEGETADA. AUSÊNCIA DE ESPAÇOS
PÚBLICOS;

- BEM SERVIDO DE INFRAESTRUTURA;

-PRESENÇA DE EDIFÍCIOS INVENTARIADOS;

- PRESENÇA DE ECONOMIA CRIATIVA.

TEMA

OBSERVAÇÃO DO LUGAR

ESTUDO DO PLANO DIRETOR

- BEM CONECTADO E LOCALIZADO;

- PRÓXIMO A TODA A INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE
PORTO ALEGRE;

- PRÓXIMO A ENTRADA E A SAÍDA DA CIDADE;

- ATUALMENTE ENCONTRA-SE VAZIO;

- GRANDE POTENCIAL ARQUITETÔNICO;

ANTIGO MOINHO RIO-GRANDENSE

SÍTIO E TECIDO URBANO


