
Aberto desde 1887, Moinho

Fluminense vai virar centro

comercial em 2016
Indústria vai se mudar para continuar abastecendo padarias do Rio

Flávio Tabak

RIO - Enquanto carros passam lentamente pela nova Via Binário do Porto, uma longa esteira percorre os
subterrâneos da Avenida Rodrigues Alves, na Zona Portuária do Rio. É um tapete rolante veloz, que transporta
por um túnel toneladas de grãos de trigo sugados de cargueiros atracados no Porto. O destino é o Moinho
Fluminense, onde nasce a farinha dos pãezinhos franceses e de outros produtos vendidos em boa parte das
padarias do Rio. É assim desde 1887, quando a empresa recebeu da Princesa Isabel a autorização para
funcionar. Mas só será assim até 2016, quando o moinho fechará as portas para abri-las em outro terreno.

Os prédios históricos tombados pelo município foram vendidos no fim do ano passado para a Vinci Partners,
numa negociação com a Bunge, proprietária do moinho desde 1914. O imóvel mais antigo, de 1887, tem
linguagem arquitetônica de prédios industriais ingleses do século XIX, com tijolinhos ordenados
harmonicamente e recentemente restaurados. O prédio original e os outros edifícios que foram construídos ao
longo dos anos serão transformados num dos maiores centros comerciais da cidade, com escritórios, um novo
prédio e um shopping no lugar hoje usado para moagem, armazenamento e distribuição da farinha. Mas todas
as fachadas serão preservadas. Segundo fontes ligadas à negociação, o investimento total se aproxima de R$
800 milhões, entre a compra dos imóveis e a reforma, que deve ser concluída em 2018.

Nas últimas décadas, a irrelevância da Zona Portuária no roteiro de visitantes e moradores da cidade escondeu
essa joia da arquitetura industrial da cidade. Uma rápida caminhada pela Praça Coronel Assunção, onde é
visível a maior parte da fachada do prédio de tijolinhos, dá a dimensão da grandiosidade do Moinho Fluminense
do fim do Império. O prédio de 1887 ficava perto da praia, onde havia um pequeno porto com capacidade para
receber três embarcações. Dos navios aos armazéns do moinho, os grãos eram transportados em sacos por
operários.

Patrimônio histórico e industrial

O moinho foi testemunha de cenas importantes e curiosas da História do Brasil. Uma delas envolveu Rui
Barbosa, que fugiu de oficiais da Marinha que cercavam a região durante a Revolta da Armada, em 1893. Amigo
do uruguaio Carlos Gianelli, um dos fundadores do Moinho Fluminense, Rui Barbosa buscou abrigo no
complexo industrial, segundo informações do Centro de Memória Bunge e da ficha cadastral do imóvel
arquivada na prefeitura. Tropas da polícia portuária ocuparam os prédios do moinho, que foram atingidos por
tiros dos rebelados contra o governo de Floriano Peixoto. Funcionários foram baleados, e a produção ficou
prejudicada. Em 1904, outro fato histórico: em meio à Revolta da Vacina, a população montou barricadas em
frente ao moinho para evitar a vacinação imposta por Oswaldo Cruz.

Carlos Gianelli era filho de Santiago Gianelli, um italiano que foi morar em Montevidéu em 1849 para investir na
indústria da moagem de trigo. Com os ensinamentos do pai, Carlos foi enviado ao Rio aos 25 anos com a
missão de criar uma empresa do ramo. Ao lado do irmão Leopoldo, abriu seu primeiro negócio na atual Rua
Marechal Floriano, não muito longe do atual moinho. Alguns anos depois, já com o investimento de acionistas,
conseguiu inaugurar o Moinho Fluminense com máquinas importadas da Inglaterra capazes de moer 80
toneladas diárias de trigo.

Presidente do Instituto Rio Patrimônio Histórico da Humanidade, Washington Fajardo explica que o prédio
principal do moinho é um dos poucos exemplares do patrimônio industrial da cidade, com vários estilos
arquitetônicos. Já foi feito um trabalho para deixar claros parâmetros iniciais do que pode ou não ser feito na
obra. Os silos (torres onde são armazenados os grãos de trigo), por exemplo, deverão ser mantidos.

— É uma renovação muito positiva, traz uma perspectiva de mais gente circulando por essa área. Como já
existem edifícios históricos, há um desafio interessante para a arquitetura — explica Fajardo. — Mas tudo ainda
deve ser aprovado pelo Instituto e pelo Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural.

O novo projeto ainda passará pelo crivo dos órgãos municipais, mas prevê, até agora, cerca de 85 mil metros
quadrados de escritórios e 11 mil metros quadrados de um shopping center nas imediações da Rua Sacadura
Cabral e da Praça Coronel Assunção. A região ainda é bastante degradada, mas já sente os efeitos das
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primeiras intervenções do Porto Maravilha, com calçadas novas, o vazio deixado pela extinta Perimetral e a
espessa poeira levantada pelo movimento de caminhões das dezenas de canteiros de obras abertos por lá.
Uma visita ao futuro shopping poderá facilmente ser parte do programa de quem for aos novos museus da
região ou ao boulevard que ocupará o terreno da Perimetral.

Um prédio de 27 andares deve surgir numa área usada hoje como estacionamento, na única intervenção que
ultrapassará a altura dos prédios antigos, que terão fachadas mantidas e restauradas. Os passadiços, que
exibem inscrições históricas do moinho, serão preservados. Se uma empresa alugar, por exemplo, dois prédios
vizinhos, poderá usar essas estruturas para passagem. Um dos silos pode ser transformado até num hotel. Em
outras palavras, será feito um grande retrofit em todo o complexo industrial.

Enquanto a obra não começa, as máquinas continuam, barulhentas, moendo o trigo que vem principalmente de
Estados Unidos, Argentina e Uruguai. Padeiros de todo o Rio, até dos supermercados que agora assam pães
sem parar, frequentam o moinho para ter aulas numa academia da Bunge. Instrutores prestam assistência
técnica ensinando como fazer o melhor pão francês. Lá aprende-se, por exemplo, que aquela parte de cima do
pão, a mais crocante, chama-se pestana e deve estar sempre perto da perfeição, com medições quase
milimétricas demonstradas pelos professores numa cozinha industrial moderna. A farinha é testada diariamente
com fornadas de pães, que são distribuídos internamente e também doados a comunidades próximas, como o
Morro da Providência.

De todo o trigo que passa pelas esteiras e silos, 77% viram farinha e 23%, farelo, usado principalmente pela
indústria de ração animal. Em épocas passadas, o moinho produziu ração e até massas alimentícias. Até
serem totalmente reduzidos, os grãos de trigo passam de 18 a 20 vezes pelas máquinas cilíndricas que moem
milhares de toneladas por semana. Antes de entrar nesses equipamentos, o trigo passa por um processo de
limpeza e umidificação para torná-lo mais macio. Além de ser vendida em sacos de 25 quilos, a farinha também
é comercializada a granel diretamente para fábricas famosas de biscoitos e pães de forma.

Prestes a completar 127 anos de existência no mesmo terreno e com a mesma função, o Moinho Fluminense
se transformou, aos poucos, num elemento estranho para a cidade. Muitas pessoas não sabem que o
complexo continua em pleno funcionamento para abastecer boa parte das padarias da cidade e do estado. É o
que explica o professor de História André Azevedo, da Uerj, que estudou reformas urbanas no Rio. Segundo ele,
a região perdeu “espacialidade”, ou seja, deixou de ter uma função para o cotidiano da população:

— Antes o moinho era visível para os cariocas, agora é escondido num lugar onde só passam carros e ônibus.
Essa área sofreu muitas modificações entre 1903 e 1906, quando o governo federal de Rodrigues Alves fez
aterros para desembarcar e escoar melhor as mercadorias do Porto. Esse espaço pode ser agora mais
turístico, numa transformação positiva do patrimônio. O Rio tem verdadeiras pérolas da arquitetura empresarial,
e o Moinho Fluminense certamente é uma delas.
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