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Tabela 5.1: CRONOLOGIA DO PROJETO EIXO TAMANDUATEHY 
DATA FATO OBSERVAÇOES 

23/set/97 Inauguração do ABC Plaza 
Shopping  

Operação Urbana Industrial I 
Lei 7.496/97 

Contrapartida Privada: duplicação de 500m 
da Avenida Industrial, entre Rua Itambé e 

Rua Padre Vieira e mudança do traçado da 
Rua Itambé 

Contrapartida Pública: ampliação de índices 
isenção de IPTU por 5 anos 

1997 / 2003 Construção do Plano O projeto passou por fases muito distintas, 
tanto sob aspecto político, quanto 

conceitual, considerado um projeto em 
construção 

1997 Criação da SDUH 
Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e 
Habitação 

A criação da SDUH em substituição à 
Coordenadoria de Planejamento tinha por 

objetivo uma maior eficiência e abrangência 
nas políticas e nas intervenções urbanas 

1998 CITEG - Curso de 
Especialização em Ciências  
e Técnicas de Governo, na 

área de Planejamento 
Público, por elementos da 

Coordenadoria de  
Planejamento Estratégico 

Os cursos do CITEG permitiram uma 
estruturação da equipe do Eixo e uma 

introdução sobre o Planejamento 
Estratégico 

1998 / 2000 Período em que Maurício 
Faria coordena o projeto 

Documentos elaborados neste período: “O 
futuro já chegou”, Folder “Eixo 
Tamanduatehy” e cd-rom “Eixo 

Tamanduatehy” 
1998 Levantamento do Arquiteto 

Cândido Malta 
 

1998 / 2002 1ª Operação Urbana em 
Santo André: Industrial I 
(Shopping ABC Plaza) 
período de implantação 

Contrapartida Privada: R$ 1.839.390,00 
(obras de reurbanização) 

Contrapartida Pública: Cessão de uso, 
liberação de índices urbanísticos e isenção 

de IPTU 
13/04/99 
14/04/99 

Foi lançado publicamente 
no Moinho São Jorge e Masp 

Com estes eventos o projeto passou a ser 
conhecido nacionalmente e para além dos 

limites do município 
jun/99 Reunião do  

Grupo Promotor e o 
Secretário de Estado dos 

Transportes Metropolitanos 
(Cláudio de Senna Frederico) 

Foi discutida a melhoria do trem: a 
modernização das composições e o 

aumento da freqüência de viagens (anos 
depois foram instalados os trens espanhóis, 

melhorando a oferta de serviços) 
jun. a out./99

 
Foram realizadas 6 reuniões 

do  
Grupo Promotor 

As reuniões visavam dar diretrizes para o 
projeto e mobilizar alguns setores da 

sociedade civil, sendo um momento de 
mobilização empresarial 

1999 / 2004 Operação Urbana Industrial II 
(Complexo Hoteleiro)  
Hotéis Ibis e Mercure 

Ganhos da PMSA em contrapartida 
R$132.000,00 (área de 3600 m² para o 

Parque Celso Daniel) 
Contrapartida Pública: cessão de uso e 

liberação de índices no entorno do parque 
1999 /  

andamento 
Operação Urbana Pirelli 

(Cidade Pirelli) 
 

Contrapartida privada: duplicação da Av. 
Giovanni B. Pirelli, parque, EMEI Homero 

Thon e Cobertura do calçadão 
Contrapartida Pública: mudança de uso, 
índices urbanísticos, permuta de áreas e 

isenção de IPTU 

1ª
 F

A
SE

 1
99

7 
- 2

00
0 

2000 Lançamento do livro Cidade 
do Pensamento Único 

Marco do processo de discussão crítica do 
projeto 
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DATA FATO OBSERVAÇOES 
20/11/99 a 
06/02/00 

4ª Bienal Internacional de 
Arquitetura 

Momento de promoção do projeto com : 
Stand, Cd-Rom “Eixo Tamanduatehy” e 

publicação do folder " O futuro já chegou" 
Dez/1999 Terminal Rodoviário S.André Concessão de uso do terreno: 25 anos 

2000 / 2004 Parceria Flat da Portugal Contrapartida privada: equipamento para 
menores de rua 

Contrapartida pública: permissão de uso 
2000 / 2004 Parceria Campus UniABC Contrapartida Privada: duplicação da Av. 

Industrial e urbanização da Av. da Paz 
Contrapartida pública: mudança de uso e 

liberação de índices urbanísticos. 
2000 Parceria Auto Shopping 

Global 
Contrapartida privada: Construção da Via 

Local da Avenida dos Estados e duas 
pontes sobre o rio Tamanduateí 

Contrapartida pública: mudança de uso e 
índices urbanísticos 

4 e 
5/12/2000 

Organização do Seminário 
Internacional 

"Requalificação Urbana": 
Democratização  

de Espaços e Oportunidades 

Organizado pela equipe do projeto, foi uma 
maneira de manter o projeto em evidência e 

fazer sua avaliação 

1ª
 F

A
SE

 1
99

7 
- 2

00
0 

dez. / 2000 Saída de Maurício Faria Acarretou no desmonte da equipe de 
coordenação do Núcleo de Planejamento 

Estratégico de Cidade, levou à dispersão do 
Grupo Promotor e à descontinuidade dos 

trabalhos 
2001 Parceria Sé Supermercados Contrapartida privada: Urbanização de 

praça em uma favela no Jardim Cristiane 
Contrapartida pública: mudança de uso 

2001 Aprovação do Estatuto das 
Cidades 

Criação de instrumentos urbanísticos 

2001 O projeto volta à SDU com 
Irineu Bagnariolli como 

secretário e Ênio Moro como 
Diretor do DPU 

Revisão do projeto face às críticas 
Elaboração do documento “Urbanismo 

Includente e Participativo” 

2001 Início do processo de 
 discussões do Plano Diretor 
Participativo que seguiu as 
diretrizes do  Estatuto da 

Cidade aprovado. 

Trata-se do momento político de revisão e 
reformulação dos Planos Diretores 

municipais, em face da aprovação da lei do 
Estatuto da Cidade. 

2002 Parceria Supermercados 
 Pão de Açúcar 

Contrapartida privada: Urbanização da 
Praça do Viaduto 18 do Forte 

Lei que permite a reforma do imóvel por 
meio de contrapartida 

jan. /2003 O arquiteto Ênio Moro Jr. sai 
do Projeto 

Os programas que pretendiam a Inclusão 
Social do Eixo: “Caminhadas Urbanas”, 
“Conversas Urbanas” são abandonados 

2ª
 F

A
SE

 2
00

1-
20

03
 

2003 Parceria Carrefour Contrapartida privada: Urbanização de 
Praça 

Contrapartida pública: mudança de uso 
2003 Jayme Marques passa a 

coordenar o projeto 
Neste período o eixo passa a ter uma visão 

empresarial que procurava atrair 
empreendedores 

3ª
 F

A
SE

 

2003 Foi elaborado o documento 
"Áreas Potenciais para novos 

empreendimentos" 
(860.000 m2 disponíveis) 

Planejamento em função dos interesses do 
mercado, mas com resultados pouco 

promissores 
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DATA FATO OBSERVAÇOES 
2003 Fóruns de discussão do 

projeto se esvaziaram 
 

2004 Eixo sob a coordenação de 
Leandro Freitas 

Há um esvaziamento do projeto 
Não há propostas para o projeto 

fev. / 2004 Inauguração do Centro 
Hoteleiro 

Ibis e Mercure 
Construção de condomínio 
residencial de alto padrão 

Finalização da Op. Urbana Industrial II 
Iniciativa privada (Cyrela) é indutora do 
processo  de renovação e especulação 

imobiliária 

3ª
 F

A
SE

 2
00

4 

Dez/2004 Aprovação do Plano Diretor 
Participativo de Santo André 

Viabilização e a utilização dos instrumentos 
urbanísticos do Estatuto da Cidade 

Nova visão de uso e ocupação do solo 
Jan/2005 Volta da SDUH 

Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e 

Habitação sob o comando da 
Arqtª Rosana Denaldi 

 

O projeto passa a ser gerenciado pela 
Gerência de Projetos Urbanos, ligado ao 

Departamento de Desenvolvimento e 
Projetos Urbanos da SDUH, cujo diretor é o 

Arqtº Joel Pereira Felipe 

Jan a 
Nov/2005 

Elaboração dos Planos 
Setoriais como detalhamento 

do Plano Diretor 

Visão setorial do Projeto Eixo:  
1) Desenvolvimento Econômico 

2) Plano Ambiental 
3) Paisagem Urbana e Patrimônio Cultural 

4) Sistema Viário e Mobilidade Urbana 
5) Habitação 

Jan a Ago/ 
2005 

Retomada e redefinição do 
Master Plan 

função da matricialidade com os grupos 
setoriais 

4ª
 F

A
SE

 2
00

5 

Out/ 2005 Parceria no Córrego Apiaí Parceria para construção de avenida junto 
ao Córrego Apiaí 

Fonte: PSA/SDUH/DDPU 
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CAPÍTULO 5 
 
 

OS RESULTADOS DO PROJETO 
 
 
 
 

5. INTRODUÇÃO 
 
Este capítulo abordará os resultados do projeto através do relato das Operações Urbanas, 

Termos de Compromissos fixados entre a prefeitura e os diversos empreendedores e as 

Diretrizes Urbanísticas dadas pelos departamentos responsáveis pela coordenação do 

projeto ao longo dos anos 1997 a 2005. 

 

 

5.1. AS OPERAÇÕES URBANAS 

 
Devemos definir as “operações urbanas” que ocorreram em Santo André1, que diferem da 

prática até então2. Este instrumento da Operação Urbana Consorciada que apareceu com 

diversas nomenclaturas em São Paulo, está regulamentado no Estatuto da Cidade: 
Considera-se Operação Urbana Consorciada o conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos 

proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com 

o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, 

melhorias sociais e a valorização ambiental (Estatuto da Cidade, Seção X, 

Art. 32, § 1º) 

 

A lei determina que o poder público coordene intervenções e medidas a serem 

implementadas em uma área determinada e delimitadas pela operação e que contenha, 

entre outras exigências (Art. 33): 
                                                 
1 No âmbito do projeto Eixo Tamanduatehy e anteriores à aprovação do Estatuto das Cidades. 
2 Em São Paulo, este instrumento foi implementado em diversas administrações como de Mario Covas, Jânio 
Quadros, Luiza Erundina, Paulo Maluf, Celso Pitta e Marta Suplicy (MARICATO & FERREIRA, 2002) 
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- programa básico de ocupação; 

- programa de atendimento econômico e social para a população diretamente 

afetada pela operação; 

- estudo prévio de impacto de vizinhança; 

- contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 

investidores privados em função da utilização das melhorias decorrentes das 

modificações das normas edilícias e urbanísticas ou da regularização de 

imóveis; 

- representação da sociedade civil no controle compartilhado da operação. 

 
As “Operações Urbanas” em Santo André aconteceram no âmbito dos empreendimentos 

pontuais, conforme a necessidade de adequação para implantação frente à legislação e 

exigências das diretrizes urbanísticas. Elas tornaram-se projetos de lei que foram aprovados 

pela Câmara de Vereadores, pontualmente. 

 

Não havia a delimitação de uma área de intervenção e não tiveram investimento público, 

nem a criação dos CEPACs3. 

 

Faria denominou-as depois como “operações de parcerias”, em que o poder local tem uma 

“atuação interativa com o particular” (informação verbal)4 e uma atuação mais pontual, não 

tendo a amplitude das operações urbanas consorciadas que possuem uma delimitação de 

área maior. 

 

Maricato & Ferreira (2002) apontam algumas possibilidades de operações urbanas 

includentes com exemplos5 que se aproximam da prática em Santo André, onde as 

benfeitorias urbanas foram pagas pelo privado em troca de uma flexibilização de índices 

urbanísticos. 

 

Em 2004, com o Plano Diretor Participativo de Santo André, foi institucionalizado o 

instrumento da Operação Urbana Consorciada conforme o Estatuto da Cidade na área do 

Projeto Eixo Tamanduatehy. Mas não foi aplicado o instrumento segundo estas novas 

regras. 

 
Seguem na próxima seção as operações realizadas em Santo André desde 1997. 

                                                 
3 Certificados de Potencial Adicional de Construção, títulos emitidos pelo município como forma de arrecadação 
mais rápida dos recursos oriundos da permuta de benefícios 
4 FARIA, Maurício, em entrevista concedida em 11 de julho de 2005. Anexo, p. 204. 
5 Como a instalação do Shopping Aricanduva, Projeto Panamby, Operações Concertadas de Porto Alegre, etc. 
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5.1.1. OPERAÇÃO URBANA INDUSTRIAL I – Lei 7.496/97 

 
A primeira Operação Urbana foi anterior ao Projeto Eixo Tamanduatehy e que teve seu 

lançamento em 1998.  

 

Ela aconteceu a partir de uma negociação entre a PMSA e o ABC Plaza Shopping, na 

implantação em um prédio desativado da Indústria de eletrodomésticos Black & Decker 

(antiga G&E, General Eletric) na Avenida Industrial, em terreno de 83 mil m². 

 

Nos antigos galpões da Indústria General Eletric (depois, Black & Decker) que estavam 

desativados e por meio de um projeto de reciclagem das instalações prediais, foi construído 

o ABC Plaza Shopping e fez-se um projeto de revitalização urbana de 500 metros da 

avenida, recuperando uma parte bastante deteriorada da cidade. A obra e o terreno para a 

duplicação da Avenida Industrial foi realizada pelos incorporadores do shopping (Cyrela 

Empreendimentos Imobiliários e Brazil Realty) por meio da operação urbana. Esta operação 

foi denominada Operação Urbana Industrial I. 

 
Figuras 5.1 e 5.2: Av. Industrial antes e depois da intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lei 7.496/97 instit

desafetação e autoriza

autorizando a isenção

estruturais por meio de

 

As ações previstas er

Pedro Dell’Antonia e 

passeios, mobiliário 

Dell’Antonia e c) mud
Fonte: SDUH

uiu a Operação Urba

va a permuta de áreas

 de IPTU com o objet

 melhoramentos público

am: a) reurbanização da

Rua Padre Vieira, com 

urbano, iluminação púb

ança do traçado da R
, DDPU, 2005 

 

na Avenida Industrial I que possibilitava a 

 públicas, alterando parâmetros urbanísticos e 

ivo de promover transformações urbanísticas 

s. 

 Avenida Industrial no trecho entre o Viaduto 

a duplicação da avenida e a readequação de 

lica; b) ampliação viária no Viaduto Pedro 

ua Itambé que antes passava ao longo do 
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Viaduto Pedro Dell’Antonia e que passou a contornar o Supermercado Barateiro, com o leito 

carroçável entre o supermercado e o shopping. 

 

Todas as obras previstas ficaram a cargo dos empreendedores do shopping como 

contrapartidas das concessões e mudanças de índices urbanísticos concedidos pela 

prefeitura. 
A reforma foi finalizada em cerca de dois meses. Entre o viaduto Pedro 

Dell’Antonia e a Rua Padre Vieira, foram investidos cerca de US$ 2 milhões. 

(JOSGRILBERG, 1997) 6

 

Surgiu o novo traçado da Rua Itambé, com a desafetação da rua que passou a ser área do 

supermercado, e a permuta com área particular, no terreno do Supermercado Barateiro, de 

propriedade do Sr. Rubens Sortino. 
 

Figura 5.3 a 5.5: Rua Itambé, antes durante e depois da obra 

   
Fonte: SDUH/DDPU 

Esta operação urbana trouxe ganhos de espaços públicos para cidade, como Maurício Faria 

descreve abaixo: 
No projeto original do shopping, (ele) estaria totalmente gradeado. A relação 

dele com a rua era uma relação estritamente fechada. E nessas negociações 

eles concordaram em vivenciar uma experiência de uma maior interação do 

shopping com a rua, que é um elemento chave. Era para nós um avanço em 

termos urbanísticos e um trecho do shopping passou a ter então uma 

continuidade espacial, visual, com a avenida. Avenida que, então, passou a 

ser reurbanizada.[...] 

É um dos poucos shoppings na Grande São Paulo que têm uma relação com 

a rua. Ele se tornou um shopping com acesso muito amplo de pedestres. 

Principalmente de jovens, jovens de menor renda.[...] E surgiu essa dinâmica 

de uma relação com a rua, com espaço público. Foi interessante. 

(informação verbal)7

                                                 
6 Diário do Grande ABC, “Nova av. Industrial é liberada ao trânsito”, 24 de setembro de 1997. Caderno Sete 
Cidades, p.3 
7 FARIA, Maurício, em entrevista concedida em 11 de julho de 2005. Anexo, p. 198. 
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Figura 5.6 a 5.8: Avenida Industrial antes da duplicação 

   
Fonte: PMSA, 1997 

 
Figura 5.9 e 5.10: ABC Plaza Shopping e Avenida Industrial 

   
Fotos: SDUH/DDPU, 2005 e da autora, 2006 

A Lei 7.496/97 autorizou o município a conceder isenção de IPTU aos participantes da 

Operação Urbana que doassem imóveis para as melhorias no sistema viário, pelo prazo de 

cinco anos. O ABC Plaza Shopping foi um dos empreendedores que usufruiu deste 

benefício por meio da doação do terreno utilizado para a duplicação da avenida. 

 

Foram permitidos acréscimos nos índices de ocupação de até 20% e alteraram-se recuos, 

além de se permitir cômputo de áreas doadas, para efeito de cálculo de índice de 

aproveitamento e ocupação de terreno. 

 

As diretrizes urbanísticas fornecidas pela prefeitura consistiram na ampliação do sistema 

viário e sua reurbanização, no aumento de largura de passeios nas calçadas junto ao 

shopping, na criação de piscina de retenção de drenagem e na criação de espaços 

semipúblicos com uso de áreas privadas para praça pública na fachada do shopping ao 

longo da Avenida Industrial, permitindo uma abertura para a rua de uma área em espaço 

privado de uso público. 
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A isenção de IPTU por cinco anos concedidos ao shopping pela doação de área para 

ampliação da avenida foi calculada a partir do valor do terreno e como uma forma de 

antecipação de receita para viabilização da reurbanização. 

 

Todo custo das obras de melhorias ficou por conta do shopping como contrapartida pelas 

concessões urbanísticas, numa antecipação da figura da Outorga Onerosa, que passou a 

integrar o Estatuto da Cidade a partir de 2001. 

 

 
5.1.2.  OPERAÇÃO URBANA PIRELLI – Lei 7.747/98 

 
Esta lei foi constituída para a implementação da ‘Cidade Pirelli’, que propunha melhorias no 

local em que foram desativadas as plantas da Pirelli Cabos e a empresa tinha interesse em 

construir um pólo de comércio e serviços com um complexo hoteleiro, áreas de lazer e praça 

urbanizada. A parceria entre a prefeitura e a Pirelli consumiu um ano de estudos e foi 

apresentada à Câmara Municipal em 29 de setembro de 1998. (CAMACHO, 1998a) 

 

Em 1 de outubro de 1998, houve sessão na Câmara para discutir o projeto com as 

presenças do Secretário da Habitação, Irineu Bagnariolli e do arquiteto responsável, Edo 

Rocha. Havia consenso entre os vereadores para aprovação do projeto, mas os moradores 

das casas que deveriam ser desapropriadas para a viabilização do empreendimento não 

estavam satisfeitos com a proposta, pois temiam que seus imóveis fossem desvalorizados. 

(CAMACHO, 1998b) 

 

A Lei 7.747 de 1998, que instituiu a Operação Urbana Pirelli, executada por 

empreendedores privados em parceria com a Prefeitura de Santo André, tinha os seguintes 

objetivos: 

1 – melhoria do sistema viário; 

2 – requalificação urbana; 

3 – valorização ambiental; 

4 – implantação de equipamentos urbanos. 
 

A Operação Urbana Pirelli assegurou aos proprietários, incorporadores, compromissários, 

compradores ou possuidores de imóveis localizados no perímetro da Operação a opção de 

utilizar os benefícios concedidos pela lei, observados os encargos estabelecidos. 
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O objeto da Operação para se alcançar os objetivos estabelecidos pela Operação propunha 

as seguintes ações: 

1 - reurbanização da Avenida Giovanni Batista Pirelli com duplicação da via, criação de 

canteiro central, criação de pistas de desaceleração e conversão, readequação de infra-

estrutura urbana instalada e implantação de praça urbanizada com tratamento paisagístico; 

2 –  execução de viaduto sobre a via férrea; 

3 –  alterações do sistema viário; 

4 – construção de unidade escolar em função da demolição da Emei Homero Thon, que 

ficava no trecho da avenida a ser duplicado. 

 
Figura 5.11: Projeto Cidade Pirelli 

 
Fonte: Edo Rocha arquitetos, 1998 

A efetivação das obras previstas ficou a cargo da Pirelli como exigência da Lei 6.597/89 de 

PGT - Pólo Gerador de Tráfego. 

 

Os benefícios fiscais da Operação Urbana ficaram estendidos aos imóveis lindeiros ao 

perímetro da mesma que colaborassem com a execução do viaduto para transposição da 

ferrovia. A construção do viaduto não se efetivou e não houve outros beneficiários além da 

Pirelli. 
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A Operação Urbana Pirelli permitiu a outorga de adicional de construção e de alteração de 

parâmetros urbanísticos, de forma onerosa. 

 

Foram permitidos, além do uso Industrial (por ser uma Zona I), os seguintes usos: 

residencial; comércio diário; comércio ocasional; prestação de serviço comercial, 

institucional ou artesanal e estacionamento comercializado. 

 

Estabeleceu-se que o valor da contrapartida do Certificado de Outorga Onerosa fosse de 

11,14 UFIR por metro quadrado da área do terreno que compusesse o empreendimento. 

 
Os recursos apurados com as Outorgas Onerosas foram destinados ao FDU (Fundo de 

Desenvolvimento Urbano), que foram aplicados na implantação das obras previstas nessa 

lei ou em projetos e obras de requalificação urbana em outras áreas da cidade. 

 

Os recursos apurados no fundo de R$ 2 milhões foram utilizados na construção da 

cobertura8 do Calçadão da Oliveira Lima, no centro da cidade, num projeto de revitalização 

chamado “Viva o Centro”.(PMSA, 2003) 

 
Figura 5.12 e 5.13: Calçadão da Oliveira Lima 

   
Fonte: SDU/DDU 

A lei estabeleceu que as disposições nela contidas só se aplicassem aos casos em que 

fossem firmados os Termos de Compromisso sobre as etapas de obras e que se 

realizassem no prazo máximo de 2 anos a contar de sua entrada em vigor em 23 de 

novembro de 1998. 
 

                                                 
8 Projeto do arquiteto Décio Tozzi. 
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Figura 5.14 e 5.15: Praça da Cidade Pirelli 

   
Fotos: da autora, 2006 

No processo de conformação da operação foi removida uma população que residia numa 

vila em terreno que se constituiu depois na praça9 que foi doada ao município. A Pirelli 

pagou as desapropriações e obteve isenção no IPTU em valor equivalente. Temos então o 

primeiro processo de gentrificação com a realocação da população mais carente, que não 

poderia conviver com a nova conformação que os empreendedores delinearam para a área, 

que receberia um centro de convenções, terciário avançado, hotel, condomínios industriais, 

etc. 

 

O processo de negociação com as famílias (50 casas) iniciou-se em agosto de 1998, com 

várias reuniões para apresentação do projeto, esclarecimentos sobre a forma de avaliação 

dos imóveis com a contratação de um perito e o pagamento das indenizações. Os 

moradores temiam que as indenizações não fossem o suficiente para adquirirem um outro 

imóvel nas redondezas. O aposentado Manoel Pedreira era morador do bairro há 31 anos e 

temia que não seria indenizado. (MERCURI, 1998). 

 

Os moradores foram indenizados a um custo de R$ 3 milhões, após várias sessões para 

votação do projeto.(CAMACHO, 1998c) 

 

O escritório de peritagem do engenheiro Sérgio Liporoni foi contratado para avaliar os três 

laudos periciais que indicaram os valores dos imóveis que foram desapropriados para a 

construção do empreendimento comercial Cidade Pirelli. 

 

                                                 
9 Esta praça foi executada conforme o projeto original do arqtº Edo Rocha (fig. 5.5), sendo a contrapartida da 
Pirelli na operação urbana. Posteriormente, o projeto original foi adaptado pois houve uma reciclagem dos 
edifícios industriais ou a reconstrução para novos usos praticamente aproveitando a implantação do antigo 
prédio, como foi o caso da TIM. 
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O primeiro laudo foi feito pela Prefeitura, mas desagradou os moradores. A segunda perícia, 

feita pelo arquiteto Silvio Tadeu Pina, valorizou os imóveis em 10%, em média, e o laudo 

formulado a pedido dos moradores pela empresa Mônaco e San Marzano Arquitetura e 

Urbanismo valorizava o preço dos terrenos em aproximadamente 65% em relação às outras 

perícias. (JACINTO, 1999) 
 

Figura 5.16: Projeto Pirelli e Global/Funcef 

 
Fonte: SDU, DDU 

 

Segundo Sidnei Muneratti, diretor da Pirelli, “eram imóveis desvalorizados, num enclave”, 

muito próximos à fábrica e construídos há 40 anos. A partir do momento em que as 

indenizações foram pagas, os moradores ficaram muito satisfeitos com o negócio que 

fizeram. Ele enfatiza a boa condução por parte da prefeitura. Sobre a remoção das famílias, 

Muneratti declarou: 
Foi um processo demorado. Nós tivemos a necessidade de várias avaliações 

[...]. Nós, eu acredito que contentamos todos. Está fazendo quanto tempo? 

Quatro anos [...] desde a desapropriação. Nós não tivemos nenhuma 

reclamação, nenhuma ação judicial, ou reclamação, de quem quer que fosse 

de todos os 60 e poucos proprietários. [...] E as pessoas que eu tenho a 

oportunidade ainda de reencontrar hoje estão contentes com os negócios 

que fizeram. Então, eu acho que também a prefeitura soube conduzir [...] de 
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uma maneira inteligente e segura. E se respeitaram ali todos os interesses. 

Foi resolvido de uma maneira ótima! (informação verbal)10

 

Sobre as obras, Edo Rocha, em entrevista concedida ao Diário do Grande ABC em 6 de 

abril de 1999, disse: 
A primeira fase das obras de arruamento, de estrutura de área, deve 

começar no segundo semestre. Já a parte de construção, no primeiro 

semestre do ano 2000. (OSORIO, 1999). 

 
Embora o projeto da Cidade Pirelli projetado por Edo Rocha, nunca tenha sido executado, a 

Pirelli considera este empreendimento, um sucesso imobiliário. 
Mapa 5.1: Cidade Pirelli Hoje 

 
Fonte: Edo Rocha, 2006 

 

A Cidade Pirelli se conformou como um empreendimento imobiliário sem conseguir vender o 

seu projeto de implantação original. A UniABC comprou um terreno11 para implantação de 

novo campus e a TIM, em um terreno de 80.000 m², executou um edifício aproveitando a 

implantação do galpão industrial anterior e efetuar a reciclagem de um outro galpão e está 

em fase de implantação de um call center, um centro de desenvolvimento de software para 

telefonia celular e a criação de um condomínio industrial para a fabricação de celulares. 

 

                                                 
10 MUNERATTI, Sidnei, em entrevista concedida em 27 de outubro de 2005. Anexo, p. 291. 
11 Este terreno na frente do empreendimento Cidade Pirelli, junto à avenida Giovanni Batista Pirelli permanece 
vazio, após a demolição dos antigos galpões da Pirelli Cabos, dando o aspecto de inacabado. 
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Sobre os objetivos iniciais da Cidade Pirelli, Muneratti declarou que a essência do projeto foi 

alcançada, cabendo um desenvolvimento do projeto urbano. Foi estabelecido um novo 

padrão de relacionamento entre poder público e a empresa privada, num ‘case’ bem 

sucedido, que já justificaria a operação. Com a TIM, o campus da UniABC12 e a empresa 

Prysmiam de cabos, os terrenos foram comercializados mantendo a idéia de transformação 

na área com um novo uso. (ver mapa 5.1) 

 

Para Muneratti, o prefeito Celso Daniel se projetou como político com a condução do projeto 

Eixo Tamanduatehy, negociando com empresas do porte da Pirelli, da Cyrela, com 

entidades educacionais importantes, com a Rhodia. Então, não que a administração pública 

tenha negociado com pequenos empresários com interesses locais, mas foram negociações 

realmente de alto nível que envolviam a necessidade de uma inteligência da administração 

pública. Projetando-o dentro do movimento político do próprio PT, atraindo o respeito da 

cúpula, da inteligência petista em relação ao projeto Eixo Tamanduatehy e também a ‘Santo 

André, Cidade Futuro’, que é outro fórum de negociação comunitário, de metas 

comunitárias, que foi bem conduzido pelo prefeito. O segredo da administração do Celso 

Daniel foi a capacidade e a falta de medo de negociar com a comunidade todos os pontos 

importantes. Esses dois projetos mostraram realmente quem era Celso Daniel segundo 

Muneratti. (informação verbal)13

 

 
5.1.3. OPERAÇÃO URBANA AVENIDA INDUSTRIAL II – Lei 7.873/99 

 
Esta operação definiu parâmetros e índices urbanísticos para lote de classificação fiscal 

03.087.005 em Zona E (zona especial) na Avenida Industrial, atrás do então Parque Duque 

de Caxias, hoje Parque Celso Daniel. Ela permitiu a construção dos Hotéis Íbis e Mercure e 

de um condomínio residencial de alto padrão. 

 
Para efetivação da Operação Urbana Avenida Industrial II houve a alteração do Plano 

Diretor, então vigente, Lei 7.333/95, que vetava a edificação de mais de dois pavimentos em 

lotes lindeiros aos parques municipais. 

 

                                                 
12 Em 2006 a Pirelli readquiriu este terreno da UniABC com intenção de comercializá-lo para as montadoras de 
telefones celulares. 
13 MUNERATTI, Sidnei, em entrevista concedida em 27 de outubro de 2005. Anexo, p. 292. 
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Essa alteração estabeleceu como contrapartidas: a doação de uma área de 3600 m² que foi 

incorporada ao Parque Celso Daniel com a execução das obras de ampliação, criando nova 

entrada do parque pela Avenida Industrial. 
 

Figura 5.17: Hotéis Íbis e Mercure 

 
Fonte: PMSA, Projeto Eixo Tamanduatehy 

Figura 5.18 e 5.19: Parque Celso Daniel e vista dos Hotéis 

   
Fotos: PMSA/DDU, 2001 e SDUH/DDPU, 2005 

A lei estabeleceu os seguintes índices e parâmetros para o lote em questão: 

1 – possibilidade de desmembramento do lote em áreas com no mínimo 2700 m²; 

2 – ocupação máxima de 30%; 

3 – utilização máxima de 2,5 da área do terreno; 

4 – recuos: frente de 6,00 metros; fundos de 10,00 a 18,00 metros; laterais de 5,00 metros e 

gabarito máximo de 41 metros. 

 

O grupo Cyrela/Brazil Realty Empreendimentos Imobiliários e Setin Empreendimentos 

estavam à frente da viabilização do complexo hoteleiro e a empresa francesa Accor ficou 

com a administração. 
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Figura 5.20 e 5.21: Hotéis Íbis e Mercure e entrada do Mercure 

   
Fotos: da autora, 2006 

 

Eduardo Coelho, da Cyrela, após consultar a prefeitura sobre a viabilidade do 

empreendimento e buscando apoio da imprensa local, do Diário do Grande ABC, conseguiu 

viabilizar a operação:  
E depois de muitas conversas, usando as 4 mãos e trabalhando juntos, nós 

chegamos a uma lei que dizia o seguinte: “Se um terreno lindeiro ao parque 

mantiver uma distância de recuo do parque, das suas edificações de no 

mínimo 18 metros; se ocupar apenas 30% da área do terreno; se fizer recuos 

laterais de maneira que não tire insolação do parque; se limitar a 8 andares e 

se doarem 20% da área para a prefeitura, pode fazer".(informação verbal)14

 

Os dois hotéis foram projetados para atender às necessidades de hospedagem empresarial 

da região. O Mercure possui 126 suítes, em média de 26 m² e o Íbis, com 180 unidades de 

20 m² . Em outubro de 2000 houve o lançamento oficial para a comercialização dos 308 

apartamentos dos hotéis, no showroom do empreendimento na Avenida Industrial. 

(CARVALHO, 2000) 

 

Essa operação criou uma polêmica entre os técnicos da prefeitura que gostariam que se 

efetivasse a desapropriação do lote em questão, grafado como de utilidade pública, para a 

ampliação do parque. A construção dos hotéis e de um condomínio residencial no lote criou 

uma barreira visual do parque para a Avenida Industrial e áreas de sombreamento para o 

parque. 

 

 

 
                                                 
14 COELHO, Eduardo em entrevista concedida em 28 de julho de 2005. Anexo, p. 242. 
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5.2.  TERMOS DE COMPROMISSO 
 

Em muitas situações foi utilizada a forma de contrato do Termo de Compromisso assinado 

entre o empreendedor e a prefeitura. Dentre os quais, podemos citar: 

 

1) Termo de Compromisso da Funcef para construção do Auto Shopping Global na Avenida 

dos Estados. 

 

O Global Shopping não foi construído, mas na construção do Auto Shopping Global houve a 

construção da pista local ao longo de toda a testada para a avenida dos Estados, vista na 

figura 5.25, como diretriz do projeto Eixo. 

 

Posteriormente, em 2005, houve uma retomada pela Funcef do empreendimento para a 

construção de um condomínio residencial para 1100 famílias em parte do terreno (147.000 

m²) do Global Shopping que será empreendido pela Rossi. 

 
Figura 5.22 a 5.25: Global Shopping e Auto Shopping Global Executado 

   
Fonte: PMSA/SDU 

   
Fotos: PMSA, DDU e SDUH/DDPU, 2005 
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2) Termo de Compromisso do Sé Supermercados que teve como contrapartida privada uma 

urbanização de uma praça em uma favela no Jardim Cristiane; 

 
Figura 5.26 e 5.27: Sé Supermercados e Praça do Jd. Cristiane 

   
Fonte: SDUH/DDPU 

 

Figura 5.28: Pólo Varejista no 18 do Forte(Carrefour e Pão de Açúcar) 

 
Fonte: SDUH/DDPU 

 

3) Termo de Compromisso do Supermercado Pão de Açúcar, no viaduto do 18 do Forte em 

que a contrapartida privada foi a urbanização dos baixos do viaduto, criando um parque; 

 
 



Capítulo 5 – Os Resultados do projeto 
 

 

160

Figura 5.29 e 5.30: Urbanização praça do Viaduto 18 do Forte antes e depois 

   
Fonte: SDUH/DDPU 

 

4) Termo de Compromisso do Carrefour na Avenida dos Estados, próximo ao Viaduto 18 do 

Forte, que teve como contrapartida a criação de uma praça em 20% da área do terreno e a 

implantação de um “supermercado parque” (ver Fig. 5.31 e 5.32); 
 

Figura 5.31 e 5.32: “Supermercado Parque” Carrefour 

   
Fonte: SDU/DPU 

 

5) Termo de Compromisso do Flat da Avenida Portugal15, que teve como contrapartida um 

equipamento social, a Casa Andrezinho Cidadão, para abrigar crianças de rua, no valor de 

R$ 292 mil. Os recursos para construção foram procedentes da Itororó Habitações, de 

Aparecido Viana Imóveis e de DPelosini Incorporações. (OSÓRIO, 1998). Foi uma parceria 

anterior aos Hotéis Íbis e Mercure (Operação Urbana Industrial II); 

 

6) Termo de Compromisso da UniABC, que possibilitou a duplicação da Avenida Industrial 

no trecho junto à divisa com São Caetano e reurbanização da Avenida da Paz; 

 

                                                 
15 Esta parceria foi realizada pela equipe do Eixo, porém, não se encontra nos limites do projeto Eixo 
Tamanduatehy 
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Figura 5.33 e 5.34: Antes da duplicação da Avenida Industrial (trecho UniABC) 

  
Fonte: Eixo Tamanduatehy, 2000 

 
Figura 5.35 e 5.36: Campus UniABC e a duplicação da avenida 

   
Fotos: da autora, 2006 e PMSA, DDU 

 

7) Termo de Compromisso do Terminal Rodoviário de Santo André (TERSA). Foi feita uma 

concessão de uso de um terreno público (por 25 anos) e a Tersa foi a empresa que custeou 

as obras de construção do Terminal Rodoviário de Santo André, módulo 1. O terminal 

contém lojas de conveniência, sanitários, 11 plataformas de embarque e desembarque de 

passageiros, jardins e 120 vagas de estacionamento. A cidade não possuía rodoviária 

anteriormente e o terminal possibilitou alternativas de viagens longas, como para o litoral e 

outros estados. 

 
Figura 5.37 a 5.38: TERSA 

     
Fotos: da autora, 2006 
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Este terminal apresenta também o módulo 2 que é um terminal rodoviário urbano e está 

interligado ao módulo 1 através de uma passarela sobre a estação de trem de Prefeito 

Saladino. Na reforma que será promovida pela CPTM está previsto acesso à estação pela 

passarela. Foram feitas também obras de reformulação da Praça do SESI, custeadas pela 

EPT (Empresa Pública de Transportes), que gerenciava o transporte público coletivo do 

município e estava subordinada à Secretaria de Serviços Municipais. Foram gastos R$ 2,3 

milhões na praça e na construção da passarela que passa sobre a ferrovia. A passarela liga 

a praça ao terminal rodoviário (na avenida Industrial) e à estação da CPTM (Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos). As três saídas da passarela contarão com escadas 

rolantes.(MAZIERO, 1999) 

 

8) Termo de Compromisso Irmãos Franchini. Houve a abertura de viário junto ao córrego 

Guarará, que viabilizou o condomínio industrial. 
Figura 5.39 e 5.40: Rua Ângelo Franchini antes e depois 

  
Fonte: SDU/DPU 

Figura 5.41 e 5.42: Córrego Guarará/Rua Ângelo Franchini e condomínio industrial 

  
Fotos: SDUH/DDPU, 2005 e da autora, 2006 
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5.3. DIRETRIZES URBANÍSTICAS 
 
A partir de 2001, passou a ser um procedimento interno da prefeitura que todos os 

empreendimentos acima de 500 m² dentro do perímetro do Eixo Tamanduatehy, que 

tramitassem pelo Departamento de Controle Urbano para aprovação para construção, 

deveriam receber diretrizes do projeto Eixo Tamanduatehy, passando pelo departamento de 

Projetos Urbanos. Além dos empreendimentos que recebiam diretrizes do CODESUR, que 

consultava a coordenação do projeto Eixo para complementação de diretrizes. Estas 

diretrizes visavam melhorar as condições dos passeios e buscavam implantar os parâmetros 

do projeto da equipe que estava na coordenação do projeto. Serão descritos alguns projetos 

que receberam estas diretrizes: 

 

1) Condomínio Residencial Ibatiba, na avenida Utinga, no 2º subdistrito. Foi emitida uma 

diretriz pelo CODESUR, por ter sido aprovado utilizando a lei de CHIS (Conjunto 

Habitacional de Interesse Social), embora seja um condomínio de classe média. A diretriz do 

Eixo foi que o único condomínio fechado fosse subdividido em quatro partes. A diretriz 

original do Eixo que concentrava as áreas institucionais e comerciais no encontro dos quatro 

condomínios (criando um centro) não foi acatada pelo CODESUR, com a área verde quase 

encravada (figura 5.45) e institucional locadas junto ao bairro de Utinga, na periferia dos 

condomínios e a área comercial não foi executada. 
Figura 5.43 e 5.44: Condomínio Ibatiba 

   
Fotos: da autora, 2006 

 
 
 
 
 
 



Capítulo 5 – Os Resultados do projeto 
 

 

164

Figura 5.45: Área Verde do parcelamento encravada 

 
Foto: da autora, 2006 

 

2) Indústria de Plásticos Mauá. Foi solicitado um recuo maior de frente para a implantação 

de uma ciclovia junto à avenida Queirós dos Santos, porém ela não foi executada. 

 

3) Condomínio Residencial do Parque. Condomínio de renda alta, atrás do Parque Celso 

Daniel. Este terreno ganhou frente para avenida Industrial quando houve a duplicação da 

avenida neste trecho e os parâmetros edilícios foram tratados na Operação Urbana 

Industrial II, pois se trata de terreno desmembrado da área original da ARMCO, que foi 

adquirida pela Cyrela que empreendeu os hotéis Íbis e Mercure. Foi solicitada a implantação 

de paisagismo junto à avenida Industrial, garantindo área de permeabilidade do solo. 

 
Figura 5.46 e 5.47: Condomínio Residencial do Parque (frente para a avenida Industrial e 

fundos para o Parque Celso Daniel) 

   
Fotos: da autora, 2006 

 

4) Status Music Hall. Casa de shows na avenida dos Estados que foi instalado nas antigas 

instalações do Colégio Clóvis Bevilacqua. 
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5) Motel Red Sky. Foi solicitado recuo maior de frente para a avenida dos Estados, com 

tratamento paisagístico. 

 

6) SEST/SENAT. Foi solicitada a construção de uma ponte sobre o córrego Apiaí, para dar 

acesso ao empreendimento. 

 
Figura 5.48 a 5.51: SEST/SENAT 

   
Fotos: SDUH/DDPU, 2005 

   
Fotos: da autora, 2006 

7) Residencial Goldfarb. Foi solicitado recuo de frente para a avenida Industrial para 

duplicação da via, área institucional, com a preservação de edifício da antiga fábrica IAP-

Copas e recuo de fundo, junto à via férrea, para a execução da avenida do trem. 
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Figura 5.52 e 5.53: IAP-Copas/Goldfarb 

  
Foto: SDUH/DDPU, 2005 

 

8) Templo Universal do Reino de Deus. Foi solicitado recuo de frente para a avenida Santos 

Dumont, com tratamento paisagístico. (ver figura 5.54 e 5.55) 

 
Figura 5.54 e 5.55: Templo Universal 

   
Fotos: da autora, 2006 

 

9) Makro/D.Rosa Marieta de Souza16. Esta proprietária que possuía dívidas de IPTU, através 

do instrumento de dação em pagamento, pagou as dívidas tributárias com parte do terreno, 

podendo comercializar a outra parte onde viabilizou a construção de uma loja do Makro, 

comércio atacadista, e na outra parte será construído um conjunto de interesse social pela 

prefeitura. 

 
                                                 
16 Esta proprietária havia participado das negociações para implementação do Land Pooling na 1ª fase do projeto 
Eixo. 
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Figura 5.56: Makro e Auto Shopping Global 

 
Foto: SDUH/DDPU, 2005 

 

Figura 5.57: Makro 

 
Foto: SDUH/DDPU, 2005 

 

10) Condomínio Comercial Gozzi e Indústria de Pneus Bética. A diretriz foi para a 

construção de uma ponte pelos dois empreendedores sobre o córrego Apiaí para o acesso. 

Está sendo negociada uma parceria com os 10 proprietários que têm frente para o córrego 

Apiaí para a execução de uma via marginal que passaria em frente ao SEST/SENAT, 

Condomínio Gozzi e Bética, criando um binário com a marginal já existente. 
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Figura 5.58 e 5.59: Terreno da Bética e da Gozzi 

   
Foto: SDUH/DDPU, 2005 e mapa: DDPU/Gerência de Projetos Urbanos, 2005 

 

11) Universidade Federal do ABC. Esta é uma parceria com o governo federal para a 

construção do primeiro campus da UFABC em Santo André. A prefeitura doou o terreno de 

77.000 m² onde era a Garagem Municipal, na avenida dos Estados. Foi realizado um 

concurso público de projeto17 e foram solicitadas diretrizes para recuo de frente para a 

avenida dos Estados, uma faixa de área permeável de preservação permanente, 

preservação de um edifício onde funcionou um antigo matadouro e exigências sobre 

acessos que foram solicitados pelo departamento de Trânsito. 

 
Figura 5.60 e 5.61: UFABC 

   
Fonte: SDUH/DDPU 

                                                 
17 O projeto vencedor do concurso promovido pelo IAB foi do escritório LIbeskindllovet Arquitetos Associados 
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Mapa 5.2: Campus da UFABC 

 
Fonte: Libeskindllovet Arquitetos, 2006 

 

12) Strong/FGV. Utilizando a antiga sede da IAP-Copas, a Strong se instalou na avenida 

Industrial, ministrando cursos de pós-graduação. 
Figura 5.62: Strong/FGV 

 
Foto: da autora, 2006 
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13) Residencial Funcef/Rossi. Na área onde havia sido projetado o Global Shopping a Rossi 

está empreendendo vários condomínios fechados para 1100 famílias. A diretriz original do 

Eixo não foi acatada e foram solicitadas uma via central ao empreendimento, uma via local 

junto à avenida dos Estado (área A na figura 5.63), uma via de fundo (junto à ferrovia - B) e 

a doação de áreas verdes e institucionais. 

 
Figura 5.63: Diretrizes para Condomínio Residencial na área da Funcef 

 
Fonte: SDUH/DDPU, 2006 
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Figura 5.64: Funcef e Cidade Pirelli 

 
Fonte: SDUH/DDPU 

 

14) TIM. Em área prevista para a implantação da Cidade Pirelli, a TIM instalou um centro de 

terciário avançado na área de telefonia celular. 

 

15) Porto Seco EADI. Este entreposto aduaneiro do interior, instalado na avenida dos 

Estados, é um importante centro logístico para as empresas da região. Atualmente, há 

interesse na negociação com o Terminal da Cosipa-MRS Logística, que está em fase de 

projeto, para utilização do modal ferroviário para o transporte de cargas. 
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Figura 5.65: EADI 

 
Foto: SDUH/DDPU, 2005 

 

16) Ampliação do Pólo Petroquímico de Capuava. Está em fase de projeto, mas será um 

importante elemento para a ampliação das empresas deste setor. 
Figura 5.66: PQU 

 
Foto: SDUH/DDPU, 2005 
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17) Residencial MRV. A ser implantado no terreno da antiga fábrica de cortiça, Cortiris, no 2º 

subdistrito, recebeu diretrizes para o alargamento de passeios e tratamento dos muros, com 

permeabilidade visual e tratamento paisagístico. Atualmente está em fase de aprovação do 

licenciamento ambiental no Semasa. 
Figura 5.67 e 5.68: Condomínio MRV 

   
Fotos: da autora, 2006 

18) Concessionária Vigorito. Foi solicitado um recuo de 10 m para a avenida Industrial para 

duplicação da avenida. Não foi solicitado o recuo de fundo para a construção da Via do 

Trem. 
Figura 5.69 e 5.70: Vigorito 

   
Foto: da autora, 2006 

 

19) CODEMA/Scania18. Foi solicitado recuo de frente para a avenida dos Estados com 

tratamento paisagístico, porém, não foi solicitada a pista local da avenida dos Estados. 
 

                                                 
18 Este empreendimento foi realizado no terreno do sr. Cohen que participou das discussões do Land Pooling na 
1ª fase do projeto. 
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Figura 5.71 e 5.72: CODEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos: SDUH/DDPU, 2005 

20) UNNAFIBRAS. Empresa do grupo Rhodia que participou de uma parceria, onde eles 

construíram um galpão no terreno do CRAISA para que os moradores da favela Metalúrgica 

criassem uma usina de reciclagem de lixo onde as garrafas PET seriam comercializadas 

para a empresa para a confecção de tecidos. 

 

21) MZM Empreendimentos. Por uma solicitação do departamento de Trânsito, foi pedida 

uma passarela de pedestres sobre a avenida Pereira Barreto. 

 

22) EXTRA/C&C (antiga Madeirense). Foi solicitado um recuo de frente maior com áreas 

com tratamento paisagístico para qualificar a avenida Industrial. 

 
Figura 5.73 a 5.75: EXTRA/C&C 

     
Fotos: da autora, 2006 

 

23) Residencial Cyrela/Denadai. No terreno da antiga fábrica Atlantis, está sendo projetado 

um condomínio de alto padrão. Foi solicitada a abertura de uma rua, mas não foi viabilizada 

por dificuldades na negociação com o empreendedor. A diretriz solicitada foi para a 

preservação de parte da empena de frente da fábrica, recuo de 5 metros com tratamento 

paisagístico. 
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Figura 5.76: Fachada Atlantis e  Diretriz para Residencial Cyrela/Denadai 

  
Foto: da autora, 2006 

 

24) Centro de Logística na COSIPA. Projeto para a criação de um centro de distribuição de 

cargas com a utilização do modal ferroviário. O projeto recebeu diretrizes para alargamento 

do passeio ao longo da avenida dos Estados, numa faixa de 14 metros. 

 
Mapa 5.3: Centro de Logística na COSIPA 

 
 

Fonte: SDUH/DDPU 
 

 

 

 

 



 

Mapa 5.4: Empreendimentos e Intervenções no Eixo Tamanduatehy 

 
Fonte: PSA/SDUH/DDPU, 2006 
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Tabela 5.2: Empreendimentos Executados no Eixo Tamanduatehy 

EMPREENDIMENTOS E INTERVENÇÕES NA ÁREA DO EIXO TAMANDUATEHY 
EMPREENDIMENTOS EXECUTADOS 

IMPLANTAÇÃO ÁREA (m2) Nº 
MAP

A 
PROJETO DESCRIÇÃO LOCAL INÍCIO CONCLU

SÃO 
TERREN

O  
EDIFICAÇ
ÃO  

1 CONJ.RES. 
IBATIBA - 900 UH 

Conj. Res. Renda 
Média Av. Utinga 2000 2004 50.400 55.000 

2 CAMPUS UNIABC Execução de 
viário Av. Industrial 1997 2000 32.300 77.000 

4 
PRAÇA SAMUEL DE 

CASTRO NEVES Reurbanização de 
praça Av.dos Estados 2001 2001 11.900 - 

5 TERSA Implantação de 
Rodoviária Av. Industrial 1997 2000 25.200 20.000 

7 STRONG / FGV Escola de Pós 
Graduação Av. Industrial 2000 2001 3.000 2.500 

8 VIGORITO Concessionária 
de Veículos Av. Industrial 2001 2003 21.600 4.600 

10 CASA DE SHOW 
STATUS 

Equipamento 
Artístico Cultural Av. dos Estados 2004 2004 8.700 3.200 

11 HOTEIS IBIS E 
MERCURE 

Conjunto 
Hoteleiro Av. Industrial 1998 2003 5.400 16.500 

12 
AMPLIAÇÃO DO 
PARQUE CELSO 

DANIEL 

Incremento de 
área verde Av.Industrial 1999 2000 3.600 - 

14 SHOPPING ABC 
PLAZA 

Novo Viário 
implantado Av. Industrial 1996 1997 96.000 54.200 

16 SUPERMERCADO 
CARREFOUR 

Execução de área 
verde e de lazer Av. dos Estados 2001 2003 43.000 15.000 

17 SUPERMERCADO 
PÃO DE AÇUCAR II 

Área verde sob o 
Viad. 18 do Forte Av. dos Estados 2003 2003 48.350  

18 RHODIA TÊXTIL 
Implantação de 
equipamento 

industrial 
Av. dos Estados 2000 2002 - - 

19 SEST / SENAT 
Complexo voltado 
trabalhadores dos 

Transportes 

Rua Vereador 
José Nanci 1998 2002 58.000 4.600 

22 COND.IND. 
FRANCHINI 

Execução de 
viário 

Rua Angelo 
Franchini 1999 2004 15.186 8.855 

23 CODEMA Concessionária 
de Caminhões Av. dos Estados 2004 2005 5.200 1.700 

24 MAKRO Loja Atacadista Av. dos Estados 2003 2005 20.000 8.000 

26 AUTO SHOPPING 
GLOBAL 

Execução de 
viário Av. dos Estados 1999 2000 70.000 50.300 

28 CIDADE PIRELLI - 
FASE 02 

Sede Tecnológica 
da TIM no Brasil 

Rua Alexandre 
de Gusmão 2005 2005 59.000 42.000 

29 CIDADE PIRELLI - 
FASE 01 

Praça, escola e 
duplicação da Av. 
Giovanni B. Pirelli

Av. Giovanni 
Baptista Pirelli 1998 2000 26.629 1.375 

31 URBANIZAÇÃO DA 
FAVELA CAPUAVA 

Urban. de favela 
1.400 famílias. Av. dos Estados 1998 2006 100.000 - 

TOTAL     703.465 364.830
Área do Projeto Eixo Tamanduatehy 12.130.827,25 m2  5,80% 

RES
ULTA
DOS 

 Áreas sub-utilizadas e livres no Eixo 3.835.029,54 m2  18,34% 
* UH=Unidades Habitacionais 
Fonte: PSA/SDUH/DDPU, 2006. 
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Tabela 5.3: Empreendimentos em Implantação 

EMPREENDIMENTOS E INTERVENÇÕES NA ÁREA DO EIXO TAMANDUATEHY 
EMPREENDIMENTOS EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

INÍCIO  ÁREA (m2) Nº 
MAP

A 

PROJETO DESCRIÇÃO LOCAL 
ANO TERREN

O 
EDIFICA

ÇÃO 
3 TERMINAL COSIPA Terminal logístico Av.dos Estados 2001 87.000 20.500 

6 RESIDENCIAL 
GOLDFARB 

Residencial de renda 
média - 330 U.H. Av. Industrial 2000 39.000 33.000 

9 MRV RESIDENCIAL Residencial de renda 
média - 240 U.H. Rua Distrito Federal 2004 9.000 18.074 

13 
CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL 

DENADAI/Atlantis 

Condomínio Residencial 
de alto padrão - 320 U.H. Rua Padre Anchieta 2006 11.600 32.000 

15 UFABC Universidade Federal do 
Grande ABC Av. dos Estados 2006 77.000 100.000 

20 
CONDOMÍNIO 
COMERCIAL 

PARTICIPAÇÕES 
GOZZI 

Condomínio Comercial Rua Vereador José 
Nanci 2004 8.000 6.800 

21 INDÚSTRIA 
BÉTICA 

Indústria de Pneus 
Recondicionados 

Rua Vereador José 
Nanci 2005 9.000 7.600 

25 HABITAÇÃO 
SOCIAL - PAR 

Conj. Hab.de interesse 
Social financiado pela 

CAIXA - 400 U.H. 
Av.dos Estados 2004 20.000 20.000 

27 
CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL 
FUNCEF/Rossi 

Condomínio Residencial 
de renda média - 1.120 

U.H 
Av.dos Estados 2006 147.800 90.000 

30 
CONJUNTO 

HABITACIONAL 
ALZIRA FRANCO II 

(900 UH) 

Conjunto Habitacional  
de interesse Social Av.dos Estados 2006 111.425 37.800 

32 
AMPLIAÇÃO DO 

PÓLO 
PETROQUÍMICO 

Incremento na Produção Av. Pres. Costa e 
Silva 2005 - 10.000 

TOTAL    519.825  375.774 
Área do Projeto Eixo Tamanduatehy 12.130.827,25 m2 4,29% 

RES
ULTA
DOS 

 Áreas sub-utilizadas e livres no Eixo 3.835.029,54 m2 13,55% 
* UH=Unidades Habitacionais 
Fonte: PSA/SDUH/DDPU, 2006 
 
 
 

 


