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Ao longo do século XX, as transformações econômicas ocorridas na RMSP foram intensas, 

do veemente processo de industrialização e urbanização, ocorridas na primeira metade do 

século passado, à desconcentração industrial e estagnação do crescimento, a partir do final 

da década de 1970. Essas transformações tiveram fortes reflexos nas mudanças 

socioeconômicas ocorridas nas últimas décadas em Santo André. 

 

A partir da década de 1960, os municípios da região se uniram para enfrentar problemas de 

poluição ambiental, gerados pelo forte processo de industrialização. Na década de 1990, o 

poder público respondeu às transformações socioeconômicas geradas pela reestruturação 

produtiva e pela desconcentração industrial, retomando a organização regional das cidades 

do Grande ABC e Santo André respondeu com a implementação do projeto Eixo 

Tamanduatehy, com o prefeito Celso Daniel à frente dos trabalhos. 

 

O Projeto Eixo Tamanduatehy surgiu em 1998 como alternativa para buscar um 

desenvolvimento econômico por meio de uma reabilitação urbana ao longo da várzea do rio 

Tamanduateí, através de parceria público-privado e do convencimento aos empreendedores 

de investir na reconversão urbana para construção de uma nova área de desenvolvimento. 

Desta maneira, R$ 30.000.000,00 foram obtidos através dessas parcerias e das 

contrapartidas pagas pelos empreendedores em obras de melhorias na infra-estrutura 

urbana.
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O município financiou as seguintes obras no perímetro do Eixo1: a) realização de obras de 

contenção das margens do rio Tamanduateí, em 1997 (obra anterior à criação do projeto) e 

b) duplicação da Avenida Industrial no trecho atrás do Parque Celso Daniel (cerca de 200 

metros de extensão). Com um custo total de R$ 10.099.901,00. (SEMASA, Relatório de 

Obras e Investimentos, 2005)2. Apesar da importância dessas obras, elas foram financiadas 

com verbas de outras secretarias, pois nunca houve verbas no projeto Eixo Tamanduatehy 

para obras no perímetro da intervenção, sendo este um fator crucial para o sucesso do 

projeto e a viabilização de suas propostas. Devem-se analisar os resultados do projeto 

levando-se em consideração estas condições. 

 

Como resultado também, ocorreu a antecipação de alguns instrumentos urbanísticos que 

estavam para ser implementados no Estatuto da Cidade, como por exemplo, o Consórcio 

Imobiliário (no projeto do Land Pooling, embora não tenha sido efetivado), a Outorga 

Onerosa do Direito de Construir e alteração de uso, que depois foram promulgadas pela Lei 

de número 10.257, de 10 de julho de 2001, do Estatuto da Cidade e posteriormente, em 

2004, estes instrumentos foram institucionalizados no Plano Diretor Participativo de Santo 

André. 

 

Apesar das críticas quanto à indefinição do que se pretendia trazer para a cidade, o Projeto 

Eixo Tamanduatehy serviu como monitoramento do desenvolvimento da área, fornecendo 

diretrizes urbanísticas para a implantação de novos empreendimentos e atraindo novos 

investidores.  

 

Desta forma, a gestão urbana do projeto Eixo Tamanduatehy, diferente do planejamento 

tradicional, tornou-se uma experiência paradigmática. Outros municípios como São Caetano 

e São Bernardo estão empreendendo projetos semelhantes. Em São Paulo, na Operação 

Urbana Águas Espraiadas, diversos princípios do projeto foram adotados, como por 

exemplo, a doação de área para ampliação de passeio público, numa faixa frontal de 2 a 4 

metros, como diretriz urbanística, independentemente da participação na operação 

consorciada.(informação verbal)3 Os corredores estratégicos, adotados na administração de 

Marta Suplicy, em São Paulo, tiveram elementos semelhantes de reabilitação urbana. 

 

 

                                                 
1 Este perímetro variou nas diversas fases do projeto. Houve um investimento na área central da cidade quando 
não fazia parte do perímetro. Após 2004, com o Plano Diretor, o centro foi incorporado aos limites do Eixo. 
2 Figueiredo (2006, p. 253) 
3 FARIA, Maurício em entrevista concedida em 11 de julho de 2005. Anexo, p. 209. 
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A preocupação com a qualificação urbana, a falta de recursos para investimentos em obras 

de infra-estrutura, a necessidade de mudança do quadro econômico, o uso das parcerias 

público-privado aliadas à presença de um líder local com visão urbanística foram os 

elementos que propiciaram a criação de uma estratégia para a criação do projeto. 

 

As “operações urbanas” em Santo André tiveram características próprias, com perímetro de 

atuação pontual, no entorno do empreendimento e com parcerias entre o poder executivo e 

empreendedores privados que trabalharam para qualificação do espaço público com ganhos 

na urbanização desses locais para a cidade. Essas operações diferiam das Operações 

Urbanas Consorciadas que ocorreram em São Paulo, que possuíam perímetros de 

abrangência maior, envolvendo vários empreendedores e não havia diretrizes de Desenho 

Urbano, caso a caso. 

 

Após oito anos de seu lançamento, verificam-se algumas transformações na cidade, que 

podem ser atribuídas ao projeto, com a consolidação de Santo André como um centro de 

comércio e serviços do ABC e da Zona Leste de São Paulo. A implantação de shoppings, 

centros atacadistas, hipermercados, porto seco, terminal logístico e a construção de 

conjuntos habitacionais em uma área que antes era essencialmente industrial estão criando 

condições para a transformação desta região em um novo centro urbano. Alguns objetivos 

originais do projeto não foram alcançados, como a transformação de Santo André em pólo 

metropolitano, atraindo o terciário avançado. Mas a busca por soluções de seus problemas 

por meio deste projeto resultou em algumas mudanças nos índices econômicos.  

 

A qualificação do espaço público possibilitaria a mistura de classes, a geração de fluxos e a 

apropriação do espaço pela população, segundo seus coordenadores e como declarou uma 

moradora, podemos verificar alguns desses elementos, tais quais foram preconizados: 
Com certeza é bom para a cidade. Porque ali,[...] a área do Tamanduateí 

estava abandonada e as prioridades que a gente tem na cidade,[...] ainda 

tem a questão da segurança, porque ali naquele entorno era onde se 

reuniam prostitutas, marginais e tudo o mais. E a partir do momento em que 

você começa a ocupar essa área, você minimiza isso também, haja vista a 

diferença que houve na área (da Avenida Industrial): estão ali hoje o mercado 

Extra, os hotéis que foram feitos ali na frente, a própria UniABC, a 

rodoviária... Deu um outro aspecto social para cidade. Então, é óbvio, foi 

totalmente positivo, a gente vê, como totalmente positivo.(informação verbal)4

 

                                                 
4 CARVALHO, Maria de Fátima, em entrevista concedida em 8 de julho de 2005. Anexo, p. 272. 
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A idéia original do projeto era fazer a inclusão social por meio do desenvolvimento 

econômico que, com uma melhoria na arrecadação dos cofres públicos, poderia gerar 

programas compensatórios na área social. Os dados fornecidos no capítulo 1 mostram que 

no período a prefeitura aumentou a aplicação de recursos em obras na área de habitação 

social. 

 

Porém, a essência deste projeto deve ser vista como uma prática inexistente até então em 

Santo André, pelo menos, e, em alguns aspectos, até da prática nacional conhecida. Houve 

a união da vontade de técnicos em construir uma paisagem com melhor qualidade urbana e 

onde o urbanismo fosse valorizado, com a vontade política dos governantes, na figura de 

Celso Daniel, e a direção de Maurício Faria, que tiveram esta preocupação com a cidade. 

Dessa união viabilizou-se este projeto, que obteve resultados palpáveis, dentro de um 

contexto completamente desfavorável a investimentos públicos em infra-estrutura urbana. 

Na realidade, os resultados foram obtidos com a colaboração da iniciativa privada, que 

somou aos seus interesses os anseios daqueles técnicos que procuravam a reconversão 

urbana da área em questão. 

 

É difícil a definição de indicadores para avaliar o sucesso do projeto. Porém pode-se 

observar uma mudança na cidade com a implementação de cerca de 16% da área projetada 

com intervenções, através de alterações de usos, modificação da paisagem e a criação de 

um ambiente favorável à implantação de outros empreendimentos e reabilitação do território. 

Este processo é nítido na região da Avenida Industrial5. 

 

A grande incidência de áreas privadas, a falta de financiamento e a dependência da boa 

vontade dos empreendedores na negociação das contrapartidas fizeram com que os 

coordenadores do projeto tivessem muito pouco controle sobre seu direcionamento e 

implantação, havendo um comprometimento de sua viabilização total e alcance de seus 

objetivos.  

 

O projeto Eixo se diferencia das experiências de planejamento estratégico européias e 

latino-americanas ou dos grandes projetos urbanos, como a intervenção em Docklands de 

Londres, Battery Park City em Nova Iorque, La Defènse em Paris, Vila Olímpica de 

Barcelona, a implantação da Expo 98 de Lisboa, Potsdamer Platz de Berlim, Puerto Madero 

                                                 
5 Nesta avenida instalaram-se o Shopping ABC Plaza, o Extra Hipermercado, um Home Center, os hotéis Íbis e 
Mercure, uma concessionária de veículos, a STRONG/FGV, um condomínio residencial de alto padrão, o TERSA 
e a UniABC. 
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em Buenos Aires, por não possuir áreas públicas para a intervenção, nenhuma linha de 

financiamento e muito pouco investimento público. 

 

Borja, como visto no capítulo 3, um dos principais pensadores do Planejamento Urbano 

Estratégico na Europa, trouxe os conceitos do planejamento estratégico de cidades para 

Santo André e propôs a mudança do quadro de negativismo que havia, preparando a cidade 

para o futuro e buscar seu crescimento. 

 

O Projeto Eixo de maneira similar ao Planejamento Estratégico escolheu áreas 

emblemáticas dentro da cidade para atuar, diferindo do Planejamento tradicional que vem 

da visão global da cidade e não chega ao detalhamento do desenho urbano. 

 

O objetivo do projeto Eixo, que era criar uma nova centralidade metropolitana, não foi 

alcançado e, com o tempo, houve um amadurecimento e uma revisão das pretensões do 

projeto, mas a perspectiva de criação de uma dinâmica para a ocupação do território com 

novos usos e a qualificação do espaço público tem dificuldades para implantação com a 

falta de um direcionamento do poder público. 

 

Outros pontos vulneráveis do projeto são a sua dependência dos coordenadores do projeto, 

que fazem as negociações com os empreendedores, e a dificuldade da gestão participativa 

com os vários segmentos da sociedade. 

 

A gestão política do projeto estava diretamente ligada ao sucesso e à viabilização das 

operações de parcerias. Todas as diretrizes urbanísticas elaboradas pelo corpo técnico 

necessitam do respaldo político da direção e principalmente do prefeito para que possa 

obter do empreendedor a realização das contrapartidas privadas. Em alguns casos, o 

empreendedor procura o gabinete do prefeito para impor o seu projeto e não atender às 

diretrizes dadas, por falta de legislação específica que regulamente a obrigatoriedade por 

parte do empreendedor de atender às diretrizes técnicas. 

 

Quanto ao território, entendia-se que aquela área deveria ser qualificada para proporcionar o 

desenvolvimento, mas nunca impedir que habitações de interesse social fossem construídas 

no local, como foi tratado na primeira fase do projeto. Com o Plano Diretor, algumas áreas 

foram grafadas como ZEIS C e estuda-se a viabilização desses conjuntos de Interesse 

Social, respondendo a esta demanda social. 
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A diferença que há entre a primeira fase e as fases posteriores é que o projeto foi perdendo 

força política e sua coordenação foi passada do primeiro escalão para o sexto escalão6, 

existindo um vazio entre o poder político e o projeto e seu corpo técnico, que perde força 

política na negociação. Algumas decisões do corpo técnico são negligenciadas pelos 

negociadores e as contrapartidas não são viabilizadas, comprometendo o desenho da 

cidade. 

 

Na primeira fase, o projeto era defendido pelo prefeito Celso Daniel, pessoalmente, que era 

ligado às questões urbanas. Esta atuação foi diminuindo, com a saída de Maurício Faria, em 

2000, e a morte do prefeito Celso Daniel, em 2002. 

 

As dificuldades da continuidade do projeto são muitas, principalmente com a perspectiva da 

aplicação da nova lei do Plano Diretor de 2004, quando a institucionalização do uso misto 

para toda cidade e o instrumento da operação urbana consorciada foram promulgados. A 

flexibilização de usos e coeficientes que eram dados em troca das contrapartidas em 

operações pontuais, características deste projeto, possíveis com a legislação anterior, não 

são mais possíveis e, neste momento, há muitas dificuldades de se obter dos 

empreendedores obras de melhorias no entorno dos empreendimentos. E o formato do 

instrumento da operação urbana consorciada acaba com a característica das “operações 

urbanas” realizadas até então, pontuais e no entorno do empreendimento. Estudar como o 

projeto se adaptará a estas novas condições pode ser objeto de pesquisa futura. 

 

O Projeto Eixo Tamanduatehy constituiu-se em uma nova forma de abordar o urbanismo em 

Santo André. Embora, na primeira fase do urbanismo no Brasil já existiam projetos pontuais 

voltados ao embelezamento das áreas das elites, este projeto surgiu para reabilitar uma 

área degradada, decorrente da saída das indústrias, visando a retomada do 

desenvolvimento econômico e a criação de espaços mais democráticos. 

 

As dificuldades da viabilização do projeto foram muitas, mas após 8 anos, a própria 

condição de prioridade de governo e reconhecimento do projeto pela população como tendo 

trazido benfeitorias à cidade o tornam um projeto de relevância social e urbana. 

 

                                                 
6 O projeto era coordenado por um secretário e passa a ser coordenado por um gerente. 
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Com a criação de ZEIS (Zona de Especial Interesse Social) no Eixo, viabilizou-se a 

possibilidade da implantação de habitação de interesse social na área7, retomando uma 

demanda reivindicada pelos movimentos sociais por moradia. 

 

Desta forma, se faz necessária à instituição da legislação do projeto para que as efetivações 

das diretrizes estejam claramente emitidas e divulgadas onde cada empreendedor tenha 

ciência das exigências do poder público, no momento da solicitação do alvará de uso do 

solo para o empreendimento. 

 

Mas esta experiência consolidou-se como paradigmática dentro da política urbana de Santo 

André, mudando o modus operandi na questão urbana da cidade. No entanto, ainda é um 

projeto em construção, principalmente de seu plano urbano e de sua legalização. 

 

Como possibilidade de outros trabalhos sugere-se a sistematização da metodologia adotada 

por este projeto para a aplicação em outros locais. Ou o aprofundamento do estudo da 

gestão política do projeto e da questão do marketing urbano e do planejamento estratégico 

de cidades que foram respondidos pelo prefeito Celso Daniel em um debate no Imes8 em 

2001, mas não pôde ser abordado por esta pesquisa. 

 

Este trabalho procurou demonstrar que o Projeto Eixo Tamandautehy através das 

transformações urbanas em alguns trechos de seu perímetro com a parceria público-privado 

e da gestão pública dos interesses da cidade, principalmente em sua primeira fase, 

viabilizou-se apesar da baixa capacidade de investimento público. Dessa forma, concluiu-se 

que o Projeto Eixo constituiu-se como nova forma de intervenção urbana pelos resultados 

demonstrados por esta dissertação pelas melhorias urbanas obtidas, pela geração do 

número de empregos e pelas mudanças nos indicadores econômicos. 

 
 

                                                 
7 Está prevista uma área de 700.000 m² no Eixo, sendo que em 50% deste total deverão ser implementadas 
Habitações de Interesse Social 
8 Instituto Municipal de Ensino Superior em São Caetano do Sul. 

 


