
 83

 
 
 

CAPÍTULO 3 
 
 

O PROJETO EIXO TAMANDUATEHY 
 
 
 

3. INTRODUÇÃO 

 
Conforme visto nos capítulos anteriores, a região do ABC sofreu uma grande transformação 

a partir do final da década de 1970, com o fim do milagre econômico, a implantação do II 

Plano Nacional de Desenvolvimento (1975), o fortalecimento do movimento sindical no ABC 

e a nova reorganização da divisão do trabalho, que ocasionou a saída das indústrias e a 

reestruturação produtiva, diminuindo os empregos por causa da desaceleração do 

crescimento industrial e agravada pela recessão da economia brasileira na década de 1980. 

A resposta institucional foi buscar novas saídas para esse quadro de decadência e 

abandono de antigas áreas fabris. 

 

A retração da atividade industrial teve reflexos sobre 
a estrutura social da cidade, quando a diminuição de 

empregos industriais disponibilizou no mercado um 

exército de mão-de-obra qualificada e com um salário 

diferenciado. Assim, simultaneamente, houve o 

surgimento de serviços como pequenas oficinas de 

mecânica e pintura e o aumento das atividades 

informais. 
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Como resposta a esse problema Santo André se articulou com as cidades vizinhas e desde 

a década de 1990, a região do Grande ABC, vem desenvolvendo formas de organização 

entre os vários atores governamentais. Nesse âmbito, o projeto Eixo Tamanduatehy 

apresentou-se como uma resposta de desenvolvimento local ao processo de reestruturação 

política, econômica, tecnológica e social que o município de Santo André vinha sofrendo a 

partir da década de 1980.  

 

Neste capítulo serão apresentados os elementos que formaram o projeto, seu nascimento e 

a primeira fase, recuperando a história de sua implantação através de documentos, 

publicações e de entrevistas com os atores que participaram do processo e do trabalho dos 

projetistas internacionais, desde 1997 a 2000.  

 

 

3.1 O NASCIMENTO DO PROJETO 
 
O Projeto Eixo Tamanduatehy tem suas raízes na procura pela retomada do crescimento 

econômico, perdido em função das transformações ocorridas na economia andreense 

conforme visto nos capítulos anteriores. Em novembro de 1997, o prefeito Celso Daniel1 

lançou o Projeto Santo André Cidade Futuro, durante o seu segundo mandato (1997/2000)2, 

para discutir os problemas da cidade num fórum democrático, com a participação de 

delegados representativos das diversas entidades civis e públicas e pensar na cidade para o 

futuro de 2020. 

 
Nesta ocasião foi convidado o sociólogo espanhol Jordi Borja, expoente do urbanismo 

internacional, para ministrar uma palestra sobre a experiência espanhola em projetos 

congêneres. 

 

Jordi Borja, urbanista catalão, é um dos principais pensadores do Planejamento Urbano na 

Europa. Atuou nos projetos urbanísticos de Barcelona e prestou diversas consultorias em 

cidades na Europa (Itália, Espanha) e América Latina (Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, 

Venezuela, Uruguai e Paraguai). É autor, juntamente com Manuel Castells, do livro Local e 

Global (1994) e prestou consultoria em projetos de recuperação de centros históricos no 

                                                 
1 Celso Augusto Daniel começou a carreira política em 1982. Foi um dos fundadores do Partido dos 
Trabalhadores e foi prefeito de Santo André por três vezes. Foi diretor geral da Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC. Engenheiro formado em 1973 pela Escola de Engenharia Mauá, Celso Daniel 
seguiu a carreira acadêmica, obtendo mestrado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e 
doutorado em Ciências Políticas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. Atuou também como 
professor em duas universidades, na Fundação Getúlio Vargas e na PUC. 
2 O primeiro mandato de Celso Daniel foi de 1989 a 1992 pelo Partido dos Trabalhadores. 
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Brasil em Recife, Salvador, São Paulo e Brasília. Ele passou a ser consultor do projeto Eixo 

Tamanduatehy, em conjunto com a arquiteta brasileira Raquel Rolnik. 

 

Borja, após conhecer a realidade andreense, propôs a reversão do quadro de “negativismo” 

que a saída das indústrias deixou, afirmando que “o lado positivo da debandada industrial é 

a existência de muitas áreas potencialmente aproveitáveis para a instalação de 

equipamentos públicos que melhorem a qualidade de vida da população como também para 

a formação de um conjunto de alternativas econômicas encontradas mais facilmente em 

São Paulo, como nas áreas de saúde, turismo, cultura e tecnologias de ponta como factíveis 

de sensibilização de investimentos”.(EIXO TAMANDUATEHY, 1999, p. 7)  

 
Em entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, em 10 de abril de 1998, Borja 

defendia a descentralização da capital que “está congestionada em todos os sentidos” e um 

desses novos centros seria justamente o ABC, que, na visão do urbanista, pode também se 

tornar uma região forte em serviços e muito atraente para a instalação de novas empresas. 

Para Borja há uma excessiva centralização política e econômica do Estado de São Paulo na 

capital: “creio que isso leva a um congestionamento muito grande em todos os sentidos. É 

preciso democratizar as funções e criar centros alternativos e complementares, como a 

região do ABC, Campinas e Santos. Do capital e da ‘capitalidade’”. (LOPES, 1998) 

 

Na opinião de Borja, as dificuldades financeiras do município não deveriam impedir uma 

ampla discussão e investimento em um projeto que preparasse a cidade para o futuro: “Não 

é por se viver numa situação de crise que não se vá procurar oportunidades de crescimento” 

(MARQUES, 1997) 

 

O objetivo era procurar uma autonomia da cidade em relação à dependência de São Paulo, 

conforme Borja declarava: “A cidade pode se modernizar com a oferta de serviços, cultura, 

universidades, comércio e núcleos residenciais, se transformando numa alternativa para 

São Paulo”. E ainda preconizando uma nova vocação para a cidade, afirmava: “No futuro, a 

indústria será a própria cidade, aqui deverá funcionar uma fábrica do bem-estar e qualidade 

de vida, produtos tão importantes quanto automóveis e eletrodomésticos” (BORJA apud 

MARQUES, 1997) 

 

Borja afirmou que a perda das indústrias não era necessariamente um motivo de 

lamentação. Essa tendência poderia alavancar outras atividades na cidade, pois, “ações 

mais modernas poderão até implicar maior sustentabilidade ambiental” (BORJA apud 

SALES, 1997). Ele destacou como ponto favorável a proximidade com São Paulo e apontou 
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a Avenida dos Estados como a grande promessa de eixo urbano. Intervenções no sistema 

viário, no rio Tamanduateí e até na ferrovia poderiam dar um novo perfil ao município. Essa 

mudança, no entanto, poderia levar 25 anos. O urbanista também defendia a participação da 

comunidade em todo o processo de elaboração de projetos municipais. (SALES, 1997) 

 

Borja fez um diagnóstico para recuperação de uma área estratégica para cidade traçando o 

futuro do eixo do Vale do Rio Tamanduateí. Esse eixo composto pelo trecho de várzea que 

corta a cidade de Santo André, entre São Caetano e Mauá, teve a maior evasão de 

indústrias e apresenta vazios urbanos, com possibilidade de se repensar um projeto de 

reconversão urbana. 

 

Para transformar a Avenida dos Estados num eixo urbano seria preciso atuar no rio 

Tamanduateí, sobre a ferrovia e sobre o sistema viário. Entre as intervenções, Borja 

destacava a importância de se instalar na avenida edificações públicas emblemáticas e, com 

isto, atrair outros investimentos. Havia uma preocupação com a acessibilidade, com a 

diminuição do tempo para percorrer o percurso até a capital, que é de quase uma hora. 

Borja, em entrevista ao Diário do Grande ABC, declarou que o eixo urbano beneficiaria não 

apenas Santo André, mas todas as cidades do Grande ABC. Esta preocupação de Borja 

pode ser vista na fala de Maurício Faria, que foi o coordenador do projeto de 1998 a 2000: 
Então, começa uma reflexão, o seguinte: qual o significado que tem essa 

intervenção na Avenida dos Estados? O que é a Avenida dos Estados para 

Santo André? O que é esse eixo da Avenida dos Estados na medida em que 

ele tem essa qualidade de ser o grande eixo metropolitano, a grande via 

metropolitana e a única via tão marcadamente metropolitana em Santo 

André. 

Ao mesmo tempo em que, a partir desse fato, dessa provocação, decorrente 

da obra na Avenida dos Estados que era uma obra viária inicialmente, 

começa uma leitura da Avenida dos Estados, nesse eixo e a Avenida dos 

Estados e ferrovia. E começa a se verificar a existência ali de um campo de 

oportunidades. É uma constatação da existência de grandes glebas que 

eram glebas industriais, ainda daquele primeiro ciclo industrial, do início do 

século XX, que era aquela característica de plantas industriais muito grandes, 

muito amplas que depois foram sendo desativadas, então começaram a 

surgir aqueles enormes terrenos sem destinação econômica e urbana. E isso 

passa a ser visto como espaço de oportunidades. (informação verbal)3

 

                                                 
3 FARIA, Maurício, em entrevista concedida em 11 de julho de 2005. Anexo, p. 199. 
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A organização regional articulada pelo prefeito Celso Daniel em seu primeiro mandato, 

abordada no capítulo anterior, buscava saídas para o desenvolvimento local. Na segunda 

gestão do prefeito foram criadas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria 

de Relações Internacionais com o propósito de elaboração e gestão de políticas de 

desenvolvimento local e de articulação com governos e instituições internacionais. 

 

Dentro desta política, de buscar estratégias de desenvolvimento, a prefeitura de Santo 

André lançou, em novembro de 1997, o programa Santo André Cidade Futuro que, por meio 

de um processo participativo da população, passou a discutir projetos para Santo André 

para o ano de 2020. 

 

Em abril de 1998, o economista Alain Lipietz, um dos teóricos da Teoria da Regulação4 e 

militante do Partido Verde francês, foi contratado como consultor pelo Núcleo de 

Planejamento Estratégico de Cidade e foi enfático em dizer: “O Grande ABC tem de se 

preocupar mais com a qualidade de vida, sobretudo com o melhor aproveitamento das 

riquezas naturais, para estimular o desenvolvimento econômico”. Lipietz afirmou que o 

melhor para a região era buscar alternativas locais de desenvolvimento e criar uma massa 

crítica por meio da associação entre poder público, empresários, sindicalistas e 

representações educacionais, para reestruturar-se economicamente e reagir politicamente 

(EIXO TAMANDUATEHY, 1999, p. 9). 

 

No dia 3 de julho de 1998, foi inaugurado o trecho de 14 quilômetros em Santo André do 

recapeamento e as obras de contenção das margens do rio Tamanduateí, na Avenida dos 

Estados. As obras tiveram início em setembro de 1997 e foram orçadas em R$ 7 milhões. O 

trecho da avenida em São Paulo estava em obras sob a execução do DAEE, com entrega 

prevista para o mês de agosto (SCHNEIDER, 1998). Este foi um trabalho em conjunto com 

o governo do Estado5. Apesar das diferenças político-partidárias entre a administração 

municipal e a estadual, o empenho das duas partes foi muito importante para a conclusão 

das obras.  

 

Em agosto do mesmo ano, a Prefeitura de Santo André promoveu um workshop com 

técnicos locais, decidindo pela elaboração de um projeto que recuperasse a área deixada 

pelas indústrias. Dessa forma, nascia, em 1998, o Projeto Eixo Tamanduatehy na 

perspectiva de buscar uma saída para o quadro de decadência e falência financeira dos 
                                                 
4 A escola da regulação surgiu na França na década de 1970 composta por economistas políticos que 
procuraram desenvolver uma teoria para explicar a dinâmica cíclica do sistema capitalista, sendo seus principais 
mentores Michel Aglietta (1976) e Alain Lipietz (1987) (NOBRE, 2000, p. 20) 
5 Gestão do governador Mário Covas, do PSDB. 
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cofres públicos, pois o projeto seria o motor de reversão desse quadro, gerando 

crescimento. 

 

Segundo Maurício Faria: 
Ali, começaram a surgir algumas idéias em relação a Santo André: primeiro, 

essa idéia da parceria público-privado, que não existia. A idéia dessas 

operações de parcerias, contrapartidas do particular, a negociação entre o 

particular e a prefeitura, colocando de um lado o interesse público, de outro 

lado o interesse privado. Surgiram também alguns conceitos, nessa primeira 

intervenção na Industrial, que são conceitos que embora numa escala 

pequena, inicial, mas eram conceitos muito importantes. Que eram 

exatamente da relação entre espaço público e espaço privado. (informação 

verbal)6

 

Como ponto de partida para construção do projeto, definiu-se pela contratação de quatro 

equipes de projetistas, incluindo a participação de arquitetos internacionais que tivessem 

experiência de atuação em projetos urbanos no mundo. Esse projeto previa a reabilitação 

urbana de uma área de 9,6 quilômetros quadrados, ao longo do Rio Tamanduateí, da divisa 

com São Caetano do Sul até Mauá, visando aspectos como sustentabilidade econômica, 

social e ambiental. 

 

Como experiência precursora ao Eixo, uma intervenção do Departamento de 

Desenvolvimento Urbano, em 1997, junto à implantação do ABC Plaza Shopping7, na 

Avenida Industrial, fez com que um processo de revitalização8 ocorresse no local. Nesta 

época, estava prevista uma pequena intervenção na avenida9, que consistia na implantação 

de um semáforo de acesso ao empreendimento e no recapeamento da avenida, diretrizes 

dadas pelo Departamento de Trânsito. 

 

O Departamento de Desenvolvimento Urbano (DDU) interveio e argumentou que a avenida 

deveria ser duplicada, entrando no terreno do shopping. Passeios, iluminação pública e 

equipamentos urbanos deveriam ser executados pelos empreendedores, criando a primeira 

ação de parceria do poder público com a iniciativa privada, originando uma Operação 

Urbana10. Esta intervenção pretendia melhorar a acessibilidade, reabilitar a área e viabilizar 

                                                 
6 FARIA, Maurício, em entrevista concedida em 11 de julho de 2005. Anexo, p. 198 
7 O shopping ABC Plaza Shopping foi inaugurado na noite de 23 de setembro de 1997. 
8 Como era chamado pelos coordenadores do projeto, o processo de reabilitação urbana. 
9 Lei de Pólo Gerador de Tráfego, do Departamento de Trânsito do município de Santo André. 
10 Foi assim chamada pelos coordenadores do projeto, as parcerias entre a iniciativa privada e o poder público 
para a urbanização de áreas no entorno do perímetro dos empreendimentos, de forma pontual e diferente das 
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a obra de duplicação da avenida, que ligaria o centro à divisa de São Caetano, permitindo a 

reconversão da área deteriorada. Era a primeira intervenção deste tipo na cidade. 

 

Sobre esta experiência, Maurício Faria declarou: 
Quando nós chegamos na prefeitura, o projeto do Shopping ABC já estava 

aprovado pela prefeitura e não havia nenhuma previsão de inserção do 

shopping na malha viária, na situação urbana do entorno. O shopping estava 

aprovado dentro de um padrão bem tradicional, ou seja, do lote para dentro. 

Não havia nenhum tratamento do lote para fora. 

E aí, nós começamos uma série de tratativas com o empreendedor, a Cyrela, 

mostrando que a otimização do funcionamento do shopping, dependia de um 

tratamento referente à acessibilidade, à moldura urbana, urbanística do 

próprio empreendimento.  

Dessas tratativas, surgiu um acordo em que eles cederam uma faixa de 

terreno do lote do shopping para duplicação da Avenida Industrial. 

Executaram a obra viária e de reurbanização da avenida naquele trecho, 

correspondente ao shopping e, naquela ocasião,[...] como compensação 

desse investimento, da obra viária, eles tiveram o gasto dessa obra viária 

computado como antecipação de recolhimento de IPTU. Então, nos anos 

seguintes, o IPTU foi considerado como pago, as parcelas do IPTU pagas em 

função do dispêndio que eles tiveram com a obra.11 (informação verbal)12

 

Maurício Faria saiu do Departamento de Desenvolvimento Urbano para o gabinete do 

Prefeito para constituir e assumir a Coordenadoria de Planejamento Estratégico de Cidade, 

onde foi criado o Projeto Eixo Tamanduatehy. 

 

Dessa forma, a partir dessa primeira experiência piloto da Avenida Industrial com o shopping 

ABC Plaza, e de outro lado, da intervenção na Avenida dos Estados, recuperando suas 

margens e recapeando a avenida, foi levantada uma indagação sobre o significado da 

Avenida dos Estados.  

 

O contato com alguns estudos do arquiteto e urbanista Cândido Malta, que já tinha uma 

série de reflexões sobre a importância desse eixo da Avenida dos Estados e também com a 

                                                                                                                                                         
Operações Urbanas Consorciadas praticadas pelo município de São Paulo, como a Operação Urbana Faria Lima 
e Operação Urbana Águas Espraiadas, que têm um perímetro de abrangência maior. 
11 A isenção do IPTU por 5 anos foi em troca do terreno que foi utilizado para a duplicação da avenida Industrial. 
As obras de reurbanização foram contrapartidas pagas pelo empreendedor. 
12 FARIA, Maurício, em entrevista concedida em 11 de julho de 2005. Anexo, p. 197. 
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participação da urbanista Raquel Rolnik, começaram então a surgir questionamentos e 

discussões sobre o potencial que poderia existir nesse eixo. (informação verbal)13  
 
 
3.2 A PRIMEIRA FASE DO PROJETO 

 

A primeira fase, na qual Maurício Faria14 atuou como coordenador do projeto, de 1998 até 

dezembro de 2000, temos o surgimento do projeto e sua concepção, sua gênese. 

 

Como foi descrita, a intervenção sobre o processo de implantação do Shopping ABC Plaza 

fez gerar a Operação Urbana Industrial I, que foi a parceria público-privado para a 

urbanização do primeiro trecho da Avenida Industrial, entre o viaduto Pedro Dell’Antonia e a 

Rua Padre Vieira. 

 

O prefeito Celso Daniel15, liderança importante para a implementação das operações, 

considerava o Projeto Eixo Tamanduatehy16 um dos principais projetos estratégicos de seu 

governo. O Projeto Eixo Tamanduatehy foi ganhando força política e passou a ser um 

projeto especial, ligado ao gabinete do Prefeito, denominado de Coordenadoria de 

Planejamento Estratégico de Cidade.  

 

A justificativa para essa mudança “era que o desenho institucional e a importância 

estratégica assumida pelo projeto demandavam autonomia e poder decisório acima das 

demais Secretarias e Departamentos” (TEIXEIRA, 2004). 

 

Neste período a gestão política do projeto estava muito próxima da concepção das idéias. 

Havia uma fluência entre o ato de projetar e a viabilização política da idéia. O projeto estava 

junto ao núcleo de poder e o prefeito era o líder local que queria empreender o Projeto 

Estratégico.  

 

Outro aspecto era a função matricial do projeto, pois a recém-criada Operação Urbana 

Industrial I (intervenção no entorno do Shopping ABC Plaza) demandava uma coordenação 

                                                 
13 FARIA, Maurício, em entrevista concedida em 11 de julho de 2005. Anexo, p. 199 
14 Maurício Faria cumpriu dois mandatos como vereador em São Paulo pelo PT, de 1989 a 1996, participando de 
discussões de Projetos de Lei e proposições de políticas públicas nas áreas de cultura, educação e 
planejamento urbano. 
15 Para Maurício Faria, Celso Daniel era o administrador petista que mais trabalhou com o urbanismo. 
(Informação verbal. Anexo, p. 201) 
16 Nesta época, o Eixo ainda não existia com este nome. Havia o embrião de um projeto de intervenção urbana 
que estava realizando a primeira operação urbana da cidade. 
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entre as várias secretarias envolvidas e órgãos que tinham interface com a operação. Um 

departamento não teria força política para atuar junto aos outros setores da prefeitura. Era 

necessário um respaldo do gabinete do prefeito para a coordenação da implementação da 

Operação Urbana Industrial I, por ser um projeto do governo, em função do caráter 

estratégico do Projeto Eixo Tamanduatehy e da necessidade de todo o governo trabalhar na 

sua implantação. 

 

Para Celso Daniel, a importância do projeto pode ser observada no depoimento em vídeo 

que foi divulgado no Cd-rom do Eixo17 : 
A criação de uma nova centralidade metropolitana no Eixo Tamanduatehy é 

um imenso desafio que nós do governo municipal estamos assumindo com 

todo vigor e temos a convicção de que a iniciativa privada, a comunidade de 

Santo André, da Região do Grande ABC, Metropolitana, em conjunto com o 

governo do estado e governo federal e nós teremos, todos juntos, condição 

de colocá-la realmente em prática. Não se trata apenas de uma reformulação 

urbana de grande porte. Trata-se de garantir espaço e oportunidade para a 

geração de emprego, num terciário avançado, o que significa, portanto, algo 

que tenha um sentido social da mais alta importância para Santo André e 

para região do Grande ABC.(CELSO DANIEL, 1999) 

 

O projeto Eixo Tamanduatehy utilizou-se de elementos do Planejamento Estratégico de 

cidades quando criou um cenário para alcançar o melhor futuro possível para Santo André.  

 

Essa visão suscita a crítica de alguns urbanistas tais como: Maricato e Vaz & Jacques. 

Alguns elementos como a identificação da vantagem competitiva de uma cidade, onde 

segundo Maricato (2000), “a cidade empresa” transforma o espaço urbano em mercadoria, 

direcionando economicamente e não socialmente a cidade. 

 

Segundo Vaz & Jacques (2003), a cultura como instrumento de revitalização urbana e 

instrumento de desenvolvimento econômico não vislumbram um planejamento urbano de 

atuação democrática que envolva todos os segmentos da sociedade, contrapondo-se aos 

interesses econômicos poderosos. E o propalado “terciário avançado” estava longe de sua 

concretização na área de projeto, vindo a ser concretizado somente em 2005, após 7 anos, 

com a vinda da TIM com o pólo de telefonia celular em implantação na Cidade Pirelli. 

 

                                                 
17 CD-Rom elaborado por ocasião da 4ª Bienal Internacional de Arquitetura em São Paulo em novembro de 1999. 
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Maurício Faria montou então uma equipe que passou a cuidar da concepção e da 

implantação do Projeto Eixo Tamanduatehy. É nesse momento que o nome do projeto e sua 

logomarca são criados. A consultoria com Borja e Rolnik foi delineando os passos para 

concretização do projeto. 

 

Os consultores coordenaram o trabalho dos arquitetos internacionais e nacionais, pela 

afinidade profissional, pelo trânsito com os mesmos e também pela experiência de ambos 

com o tema. Jordi Borja coordenou os europeus e Raquel Rolnik, os brasileiros. (informação 

verbal)18

 

A assistente social Nilza de Oliveira e sua equipe fizeram um trabalho de mobilização e 

articulações dentro do governo e com representantes da sociedade civil, como a 

organização do Grupo Promotor, reuniões do Secretariado, etc. 

 

Para a preparação da equipe do Eixo foram realizados cursos de formação no período de 

1998 a 2000.19

 

Para a elaboração do Projeto do Eixo foi adotada uma estratégia de contratação de 

profissionais que possuíam larga experiência na elaboração de projetos de intervenção 

urbana internacionais. 

 

Os consultores do projeto, Jordi Borja e Raquel Rolnik, juntamente com Maurício Faria, 

decidiram pela contratação de equipes mistas, coordenadas por arquitetos estrangeiros, 

todos europeus, pois se verificava que a Europa estava vivenciando uma experiência de 

reaproveitamento de grandes áreas, como a desativação de áreas portuárias, ferroviárias e 

                                                 
18 OLIVEIRA, Nilza, em entrevista concedida em 1 de agosto de 2005. Anexo, p. 239. 
19 No período de 31 de março a 26 de agosto de 1998, foi realizado um curso na FUNDAP, no Citeg – Curso de 
Especialização em Ciências e Técnicas de Governo, na área de Planejamento Estratégico Público, numa 
preparação para o trabalho junto à Coordenadoria. Sobre este curso, Nilza declarou que os objetivos eram: 
aprimorar e ampliar os conhecimentos em Planejamento Público e melhorar suas ações dentro da prefeitura. 
(OLIVEIRA, anexo, p.238). Este trabalho de aprimoramento profissional culminou com a nomeação de Nilza 
como Diretora de Planejamento Participativo. 
Tais cursos eram formados pelas seguintes disciplinas básicas: 
-Explicação de Problemas – o conceito de problema no contexto de explicação situacional, base para o 
planejamento estratégico. 
-Análise Estratégica – a construção de viabilidade política de ações planejadas.  
-Monitoramento e Avaliação – os instrumentos e os indicadores para o acompanhamento da execução do plano 
e a responsabilização pelo desempenho. 
Entre setembro de 1998 e agosto de 2000 foram feitos os seguintes cursos: Estudos de Políticas Públicas e o de 
Introdução ao Planejamento, no Citeg e o Curso de Formação de Moderadores, ministrado pela H&K (Heloisa 
Nogueira & Klaus Schubert e Rede Associada – Formação e Assessoria em Desenvolvimento Institucional), com 
o objetivo de moderar as diversas reuniões do Projeto Eixo Tamanduatehy, o monitoramento e a definição de 
planos de ação e a elaboração de projetos referentes ao Eixo. 
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industriais, dando espaço e oportunidade para projetos de renovação urbana. (informação 

verbal)20

 

O escritório do arquiteto estrangeiro tinha sempre o respaldo de uma equipe de arquitetos 

nacionais que também desenvolviam o projeto e atuavam como agentes facilitadores nos 

contatos com a prefeitura 

 

Em 1998, foram contratadas equipes de arquitetos nacionais e internacionais para 

elaboração dos Anteprojetos para a área. Participaram os urbanistas Joan Busquets 

(espanhol), Eduardo Leira (espanhol), Christian de Portzamparc (francês) e Cândido Malta 

Campos Filho (brasileiro) como coordenadores das equipes. Essas equipes abordaram a 

mesma área, mas com enfoques diferentes e complementares.  
A idéia era, nessa primeira etapa de desenvolvimento de projetos 

urbanísticos, os Master Plans, que fosse uma oportunidade para 

levantamento de grandes idéias, de grandes diretrizes. (informação verbal)21  

 

O arquiteto Cândido Malta elaborou o levantamento de campo e fotográfico da área a partir 

de um sobrevôo de helicóptero e mapas cadastrais foram elaborados. Este material serviu 

de insumo às várias equipes para elaboração das propostas.  

 

Em abril de 1999, os anteprojetos são lançados em um evento no MASP, em São Paulo, e 

no Moinho São Jorge, em Santo André, com a apresentação das propostas dos arquitetos. 

A ampla divulgação pelos meios de comunicação chamou a atenção para o projeto, criando 

o debate além dos limites da cidade. O projeto ganhou visibilidade. Era essa a estratégia 

para se buscar novos investidores e para o projeto ter um “caráter metropolitano”, com 

Santo André como um novo centro dentro da metrópole policêntrica de São Paulo. Oliveira 

descreveu o lançamento do projeto: 
O lançamento em Santo André não poderia ser em outro lugar. O Moinho é 

um espaço simbólico da cidade, situado na Avenida dos Estados e dentro de 

uma empresa também tradicional em Santo André. Tivemos a participação 

de 600 pessoas, dos mais diversos segmentos que compõem a sociedade 

andreense. 

No MASP também seguiu a lógica de ser um espaço privilegiado, com muita 

história e de acesso fácil, contamos com 1500 participantes. O cenário foi 

                                                 
20 FARIA, Maurício, em entrevista concedida em 11 de julho de 2005. Anexo, p. 200. 
21 Ibidem. 
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pensado com materiais22 produzidos pelas empresas andreenses, o que 

causou um grande impacto.(informação verbal)23

 
Figura 3.1: Lançamento no Moinho São Jorge 

   
Fonte: PMSA, 1999 

 

Figura 3.2: Lançamento no Masp 

     
Fonte: PMSA, 1999 

 

A contratação de arquitetos internacionais expoentes tornou-se uma estratégia de 

marketing. O lançamento dos anteprojetos chamou a atenção da mídia para Santo André, 

buscando atrair investimentos para a área, e se utilizando do recurso do marketing urbano24.  

 

As propostas abrangiam desenhos no todo da área, sem levar em consideração a 

propriedade da terra, que era privada, portanto, comprometendo a viabilidade da execução 

da obra, pois a falta de recursos era uma realidade, com a diminuição na arrecadação. Em 

virtude da falta de recursos para a compra das áreas de intervenções (desapropriações), 

surgiram alguns aspectos que serviram como diretrizes para um projeto com viabilidade e 

diversos elementos foram utilizados pela prefeitura na elaboração de um quinto projeto 

                                                 
22 O cenário e mobiliário utilizado no palco foram feitos com a reciclagem de materiais produzidos pelas 
indústrias de Santo André, como pneus, tubos plásticos, cabos elétricos, etc. 
23 OLIVEIRA, Nilza, em entrevista concedida em i de agosto de 2005. Anexo, p. 240. 
24 O marketing territorial é um fenômeno antigo, mas depois dos anos 80 experimenta uma intensificação. A 
competição e rivalidade entre as cidades e as regiões tornam-se acirradas. A renovação das estratégias de 
comunicação e dos fundamentos econômicos e sociais da globalização aliado à extensão da competição e a 
aposta no valor local com a evolução rápida das ferramentas de comunicação e finalmente a evolução mesmo do 
marketing tornam o “marketing urbano” um instrumento desta competição entre cidades. (BENKO, 2000) 
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alternativo, o Projeto Síntese. O financiamento da obra também não estava definido por falta 

de recursos e a Prefeitura de Santo André não pretendia criar linhas externas de 

financiamento para uma obra do porte proposto. 
 

Santo André apareceu então como uma cidade com uma proposta urbanística inovadora, 

que ia além da imagem de cidade industrial do ABC. 
 

O evento de lançamento do projeto foi noticiado em vários jornais como Gazeta Mercantil, 

Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Diário do Grande ABC, revista Veja, etc. 
 

O fato de não ter sido promovido um concurso de idéias, num processo democrático que 

daria oportunidade aos profissionais nacionais de participarem do processo, foi motivo de 

críticas ao projeto. Mas, segundo Maurício Faria, justificou-se, valorizando a participação do 

arquiteto nacional ao se adotar a composição de equipes mistas, formadas por profissionais 

brasileiros e internacionais que deram mais corpo às propostas, trazendo experiências 

anteriores que interessavam ao projeto.  
 

Para os arquitetos participantes era muito interessante que uma prefeitura estivesse 

investindo em um projeto urbanístico e a oportunidade de intervir numa área daquele porte 

era um desafio. Trabalharam 34 profissionais de renome, entre estrangeiros e nacionais. 

 

 
3.2.1. AS PROPOSTAS DAS EQUIPES CONTRATADAS PARA ELABORAÇÃO DO 
 ANTEPROJETO 
 

3.2.1.1  JOAN BUSQUETS25

 
O Anteprojeto do catalão Joan Busquets, que renovou Puerto Madero, em Buenos Aires, 

consistia na reabilitação do eixo da Avenida dos Estados, transformando o vale do rio em 

parque linear dominado pelo verde dos espaços públicos, criando uma imagem marcante 

para Santo André. A formação de um tapete verde sobre o vale era o componente 

fundamental de todo o projeto. A mudança da paisagem seria o elemento de atração para a 

área, criando condições para a reconversão e a ocupação de novos usos. 

                                                 
25 A equipe que trabalhou em conjunto com Busquets no Brasil era constituída pelos seguintes arquitetos: Hector 

Vigliecca, Jorge Wilheim, José Francisco Xavier Magalhães, José Magalhães Jr., Luciana Machado e Maristela 

Faccioli. 
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Busquets apontou para a necessidade de criação de novos centros na Metrópole Paulista: 
Na Europa, quando vemos os exemplos na Alemanha, Holanda, em 

Roterdam, Barcelona, Lisboa, lugares onde a atividade industrial 

desapareceu [...] Encontrar um processo de transformação apoiado com a 

iniciativa do setor público, que estabeleça regras de jogo claras que permita a 

incorporação do setor privado, com iniciativas muito distintas [...]. Sabemos 

que em Santo André, hoje, há uma grande pressão dos setores comerciais. 

Podem ser positivos, mas têm que buscar também elementos 

complementares, que assegurem que nos oito quilômetros do vale, uma 

distância muito grande, possa haver a implementação de uma mistura de 

diferentes atividades que assegure a vida econômica desta grande parte do 

ABC, mas que dê também à Grande São Paulo uma imagem de futuro, que 

se continuarmos pensando uma grande metrópole somente a partir de seu 

centro de São Paulo, nunca terá um futuro tão brilhante.(BUSQUETS apud 

PMSA, 1999a)  

 
Da proposta de Busquets, a idéia de um grande parque linear ao longo do Rio Tamanduateí 

foi incorporada pelo projeto síntese com a alternativa de melhorar os passeios ao longo da 

Avenida dos Estados, alargando-o e criando canteiros de jardim, como podemos observar 

no projeto para o paisagismo do passeio em frente ao Terminal Logístico da Cosipa (não 

executado) e canteiros e passeios ao longo do Shopping Global. 
Figura 3.3: Proposta de Parque Linear ao longo do rio 
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Fonte: PMSA, Projeto Eixo Tamanduatehy 

ha viária projetada previa transposições, que ligavam o lado rico e o 

incorporada pelo projeto síntese, mas enfrentava dificuldades em sua 

ção da falta de recursos para as obras de arte e os terrenos de 

5, a prefeitura realizou um projeto para a duplicação da via ao longo do 

rme proposta de Busquets, com possibilidade de criar uma transposição 

questão do licenciamento ambiental, por tratar-se de área de proteção 

 de um trecho da via estar no terreno das indústrias de pneus Firestone, 
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dividindo a planta industrial, dificultaram sua viabilização, além da indisponibilidade dos 

recursos para a obra. 

 

Dentro da visão do parque e da condição de várzea do sítio, apontados por Busquets, a 

prefeitura procurou melhorar as condições de permeabilidade do solo, melhorando os 

índices de permeabilidade26 no Eixo Tamanduatehy, na discussão da legislação do Plano 

Diretor.  

 

A transposição de um modelo europeu para o Brasil ocorria em condições social, econômica 

e urbana distintas daquela de onde ele havia surgido. Os modelos aplicados nos países 

ricos tinham instrumentos como estoques de terras, linhas de financiamentos e a 

participação massiva de capital privado na implementação dos projetos de intervenção que 

viabilizaram grandes Projetos Urbanos europeus e americanos, completamente diferente da 

realidade do Brasil e de Santo André, especificamente. Por isso a amplitude da proposta de 

intervenção de Busquets estava fora da perspectiva de aplicação no projeto em Santo 

André.  

 

 

3.2.1.2.  EDUARDO LEIRA27

 
O arquiteto Eduardo Leira que foi responsável pela revitalização de Madri, pensou na 

acessibilidade do eixo, com a revitalização da ferrovia paralela ao rio Tamanduateí e 

apresentou as questões sobre a macro-acessibilidade à Avenida dos Estados, com a 

proposta da criação de um tipo de Anel Metropolitano, a “Diagonal ABC”, ligando a região ao 

Aeroporto de Cumbica. Esta diagonal possibilitaria a criação de uma nova porta de entrada 

da cidade e junto, a dinamização da área. A facilidade de conexão com o aeroporto era uma 
questão estratégica para o projeto. A região onde está proposta a Cidade Pirelli seria o 

núcleo do projeto, capaz de funcionar como motor de transformação desencadeador de 

nova centralidade metropolitana. (VIEGAS, 1999) 
 

A proposta de criação dos anéis viários pelo GEIPOT na década de 1960/1970 e as 

discussões recentes sobre o Rodoanel tiveram reflexos na proposta de Leira. 

 
                                                 
26 A proposta da equipe do Eixo, hoje, é aumentar a taxa de permeabilidade nos limites do projeto de 15% para 
20%. 
27Eduardo Leira e Susana Jelen eram os arquitetos espanhóis que tiveram a colaboração de Nuno Portas e 
Manuel Herce e o apoio nacional formado por uma equipe com arquitetos de Santo André: Jorge Bomfim, 
Francisco José Prado Ribeiro, André Bomfim e de São Paulo, o paisagista, Luciano Fiaschi. 
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Esta nova entrada da cidade, a partir dos “fundos”, reconverteria a área criando um novo 

dinamismo e as franjas do tecido urbano teriam um novo tratamento, transformando-se em 

entrada: 
Assegurar que a área da Avenida dos Estados possa realmente chegar a ser 

essa área de centralidade metropolitana. Necessitamos: uma via que pode 

ser uma parte do anel perimetral que nunca foi construído, agora considerada 

como Diagonal ABC. Este arco do anel perimetral que nunca foi feito, para 

que realmente possamos entrar como porta à área da Avenida dos Estados, 

e não como final de linha vindo do centro de São Paulo. (LEIRA apud 

PMSA, 1999a). 

 
Figura 3.4: Proposta de Leira 

 
Fonte: SDUH/DDPU 

A busca de uma nova inserção metropolitana era a tônica do proposto por Leira e o Projeto 

Eixo Tamanduatehy também perseguiu esta condição por meio de articulações com o 

governo do estado para a melhoria dos transportes metropolitanos, com reuniões com a 

CPTM para uma melhor oferta dos serviços prestados pela ferrovia e uma conexão com o 

Rodoanel, no trecho sul, que favorecesse o posicionamento do Eixo, e com a prefeitura de 

São Paulo buscou-se a viabilização da Avenida Jacu-Pêssego, que tem um traçado próximo 

ao que Leira propunha com a Diagonal ABC. 
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Mapa 3.1 e 3.2: Diagonal ABC e Motor do projeto 

   
Fonte: SDUH/DDPU 

 

Quanto ao motor do Projeto, previsto para área onde se localiza o Projeto Cidade Pirelli e a 

área da Funcef, onde se encontra o Auto Shopping Global, havia um projeto que seria o 

centro irradiador deste novo desenvolvimento, numa idéia arrojada, com passagens 

subterrâneas e viadutos ligando as duas margens do rio, o enterramento do tramo ferroviário 

e praças cívicas organizando os espaços.  

 

A questão da viabilidade e a escala da intervenção eram completamente descoladas da 

realidade local, mas o projeto síntese incorporou esta idéia de pequenos centros 

irradiadores de desenvolvimento ao longo das intervenções que foram viabilizadas pelas 

parcerias como a com a Operação Urbana Industrial I, que urbanizou 500 metros da 

Avenida Industrial, com o próprio Projeto Cidade Pirelli, que tem a previsão da implantação 

do Campus II da UniABC. Em 2005, estão sendo desenvolvidas as instalações da TIM, com 

um call center, um centro de desenvolvimento de software para telefonia celular e um 

condomínio industrial para celulares com as montadoras Motorola, Nokia, Samsung, etc.  

 

Além disso, havia os projetos na área da Funcef, que tinha uma implantação com um 

shopping, centro empresarial, centro de entretenimento e habitação, num projeto do 

arquiteto Ruy Ohtake. Este projeto foi abandonado pela Funcef e somente o Auto Shopping 

Global foi concretizado. Atualmente existem estudos para a implantação de condomínios 

residenciais na área, demonstrando a falta de demanda por grandes espaços para o 

terciário avançado. 
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3.2.1.3. CHRISTIAN DE PORTZAMPARC28

 
O francês Christian de Portzamparc, autor da Cidade da Música, em Paris, e vencedor do 

Prêmio Pritzker de arquitetura fez um estudo sobre volumetria – relação entre espaços 

vazios e construídos e das edificações entre si, incluindo acústica, circulação de ar, 

iluminação, etc). Portzamparc, numa visão estética, se preocupava com as imagens 

captadas por quem passa pelas ruas ou vive e trabalha nos prédios da área em questão: a 

construção alta ou baixa, a insolação, o ar que circula e torna agradável o lugar, definindo 

como “Quadra Aberta”. Esta era a tônica de sua proposta, com um modelo para a paisagem 

e conforto ambiental da cidade, sem se ater às questões funcionais ou estratégicas. 

(VIEGAS, 1999) 

 
As Quadras Abertas eram quarteirões com gabaritos variáveis e o interior verde, 

constituindo uma área comum aos moradores daquela quadra, semipública, com aberturas 

no alinhamento do quarteirão que permitiriam a visualização deste interior. 

 
Figura 3.5: Proposta para os terrenos da Rhodia e Garagem municipal. 

 
Fonte: PMSA, Projeto Eixo Tamanduatehy 

 

                                                 
28Na equipe de Portzamparc estavam Bruno Padovano, Dora Cerruti, François Barberot, Jacques Suchodolski, 
João Pedro Backheuser, José Paulo de Bem, Mariana Fortes Figueiredo, Nicola Marchi, Otávio Leonídio Ribeiro, 
Roberto Righi e Suzana Jardim Neto. 
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Em entrevista concedida para a Folha de São Paulo, Portzamparc ressalta a questão da 

volumetria e da ocupação do solo quando afirma que: 
Santo André não é uma cidade periférica, é ativa e viva. Tomamos como 

base de identificação e ligação, as linhas definidas pelos trilhos do trem, da 

avenida dos Estados e da avenida Industrial para encontrar um método para 

que as construções ocorram com possibilidades de absorver mais habitação, 

mais comércio. 
Pensamos em planos verticais com pequenas torres, porque são eficazes 

para a densidade, para a luz, e fazem parte do caráter da cidade. O 

crescimento se dará por ilhas, com uma rede de ruas que prolongará as ruas 

existentes. 
Estamos habituados a dizer que o urbanista divide áreas em lotes e eles têm 

valor de terreno de solo. Ora, moramos no décimo andar. A partir do 

momento em que se mora no ar, o urbanismo deve ser tridimensional, 

volumétrico. (PORTZAMPARC apud ROLNIK, 1999) 

 
Também propôs a remodelação do corredor viário, na Avenida dos Estados, tornando-a 

mais próxima do modelo de “boulevard” urbano. Portzamparc criou uma pista local, 

separando o tráfego de passagem da dinâmica do lugar. 

Sobre sua proposta da quadra aberta, dizia: 
Em vez de construir tudo ao longo do perímetro, nós estabelecemos uma 

regra na qual uma porcentagem desse perímetro não deve ser construído. 

Da rua vemos o interior do quarteirão, vemos o jardim, vemos o pátio. Vocês 

vêem então que tem a rua, tem uma autonomia de construção, que elas não 

são coladas, têm uma liberdade de altura, como falei é uma condição muito 

boa para a densidade e a iluminação que nos mostra que a insolação é boa 

para todos. (PORTZAMPARC, 1999) 

 
As quadras abertas de Portzamparc geraram uma discussão quanto à implantação, pois, 

como controlar que os gabaritos variassem, se no mesmo quarteirão índices urbanísticos 

deveriam ser distintos e a propriedade privada seria rompida para a previsão de áreas 

comuns no interior do quarteirão. Mas sua proposta tinha qualidades quanto ao conforto 

ambiental, à questão da insolação e previsão de áreas verdes no interior das quadras. 

 

O modelo de boulevard para a Avenida dos Estados foi adotado pelo Projeto Síntese com a 

proposta da pista local na primeira fase do projeto, mas foi abandonado na segunda fase e 

apenas no trecho ao longo do terreno da Funcef foi implantado. 
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Figura 3.6: Quadras Abertas 

 
Fonte: SDUH/DDPU 

 

3.2.1.4. CÂNDIDO MALTA CAMPOS FILHO29

 

O brasileiro Cândido Malta Campos Filho entendia que a transformação do eixo 

proporcionaria melhorias sociais e uma de suas sugestões era unificar os dois subdistritos 

de Santo André, separados pelo rio e pela ferrovia (VIEGAS, 1999). Ele dividiu a área em 

quatro zonas com vocações específicas30. Idealizou propostas urbanísticas e arquitetônicas 

como prédios pontes, torres de até 100 andares, sistema de quadras amplas, parques 

temáticos, centro de multimídia, praias artificiais e metrô de superfície. A proposta estudava 

a densidade da ocupação com a criação de centros e subcentros. Alguns bairros com usos 

específicos e equipamentos como a “Rua de Festas” apareceram no projeto. Era uma 

proposta bastante abrangente e detalhada da área. 

 

Malta via na proposta do eixo uma possibilidade de superar a capital urbanisticamente: 
A iniciativa da prefeitura de Santo André é muito importante porque pela 

primeira vez uma prefeitura dessa nossa região metropolitana percebe a 

potencialidade de um corredor como esse. E a iniciativa privada, que tem 

tentado encontrar nichos de investimento aqui em nossa cidade, vai poder 

encontrar em Santo André, uma qualidade urbanística que nunca tivemos 

aqui em São Paulo.(MALTA apud PMSA, 1999a) 

                                                 
29 Claudia Bitran, Luciane Shoyama, Luiz Carlos Costa, Priscila Izar, Vera Santana Luz e Viviane Lanfranchi Vaz 
constituíram a equipe de Cândido Malta. 
30 O arquiteto denominou estas zonas como “clusters”. 
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Figura 3.7: Torres de 100 andares, edifícios pontes, praças temáticas 
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Fonte: PMSA, Projeto Eixo Tamanduatehy 

de doutorado Desenho para São Paulo: o corredor metropolitano como 

a aberta para a Grande São Paulo (1972), Malta estudou os Corredores 

como de estruturação do espaço urbano e teve oportunidade de retomar 

o projeto de Santo André. 

 proposta do arquiteto Cândido Malta era bastante detalhada e imaginava 

ção total da área e a prefeitura de Santo André não teria como viabilizá-la, 

dade de buscar pequenos centros de transformação ao longo deste eixo foi 

om as intervenções pontuais que serão descritas posteriormente, com as 

nas realizadas. Esta prática paradigmática foi introduzida nas outras cidades 

 São Caetano, com uma proposta para um centro empresarial no Bairro 

uá, com as intervenções no centro e entorno da estação ferroviária. 
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Mapa 3.3: Proposta de Cândido Malta 

 
 

Fonte: SDUH/DDPU 

Malta, em entrevista concedida à Ivana Jenny falou sobre sua proposta: 
O que ele (Busquets) fez foi fazer uma crítica daqueles macro-terrenos, as 

glebas do eixo. Ele achou aquilo um erro urbanístico e propôs retalhar tudo 

aquilo em quadras normais e ligar os dois lados através de viadutos. Eu acho 

que é um erro de foco porque ele imagina que a cidade só tem qualidade 

quando o tecido é um tecido tradicional. Ele não percebeu que ali há a 

possibilidade de um tecido de nova qualidade e de uma dimensão 

metropolitana. Que eu acho que percebi, e minha proposta é fundada nisso. 

E ele [...] está querendo estruturar o tecido para o automóvel porque os 

viadutos são para o automóvel e quando eu entendo que além de se pensar 

a ferrovia como um obstáculo que secciona o tecido, eu penso a ferrovia 



Capítulo 3 – o Projeto Eixo Tamanduatehy 105

como de estruturação. Na minha proposta eu analisei a área por trechos, que 

eu chamei de “clusters” que é uma palavra inglesa que significa um 

aglomerado estruturado. Eu parti então de uma estrutura e sobre ela pensei 

uma superestrutura. Essa estrutura eu levanto que são as indústrias que 

estão lá, as favelas que estão lá, os bairros residenciais, ou seja, os vários 

tipos de tecido. Olho para esse tecido e vejo o que posso fazer em cima dele 

sem destruí-lo necessariamente. Eu quero transformar a favela num bairro 

decente, mas eu não quero expulsar esses moradores. Eu quero manter as 

indústrias que estão aí, quero manter melhoradas... E a partir daí é que me 

surgiu essa idéia dos prédios-ponte porque é como resolver a costura de um 

lado com o outro sem ter que ser pelo automóvel. Que seja com as pessoas 

andando de um lado para o outro, mas que seja isso não uma simples 

passarela, ou uma ponte. Que seja um edifício que tenha muitos usos no seu 

bojo e que pode até ter no seu teto uma via de pedestres que pode ser usada 

por quem anda de bicicleta ou por pequenos veículos elétricos ligando um 

lado com o outro. E esses edifícios-ponte estariam ligados nos edifícios que 

existem lá da escala que a história deixou como herança até agora. Têm-se 

todas as fábricas, todos os edifícios baixos. Sobre eles criar um tecido novo 

de escala nova. Herda-se e respeita-se a escala histórica e sobre ela cria-se 

a escala nova. Essa é a minha proposta que eu considero modéstia à parte, 

muito melhor do que a dos outros três pelas razões que eu estou abordando. 

(MALTA apud JENNY, 2005, p.241-242) 

 

As propostas das equipes contratadas para elaboração do Anteprojeto tinham visões 

distintas e complementares, onde Busquets se ateve às questões ambientais do projeto, 

Leira preocupou-se com a questão estratégica, Portzamparc teve uma abordagem sobre a 

volumetria e Malta estrutural. 

 
 
3.2.2. GRUPO PROMOTOR 

 
O grupo Promotor tinha como tarefa estimular e fomentar o debate público e 

sistematizar o projeto final, a partir das discussões dos quatro projetos dos 

urbanistas internacionais e nacionais, além de gerir a implementação, 

preparando as condições de criar uma entidade gestora, que assegurasse 

profissionalismo e participação dos diversos segmentos da sociedade civil. 

(informação verbal)31  

 

                                                 
31 OLIVEIRA, Nilza, em entrevista concedida em 1 de agosto de 2005. Anexo, p. 240. 
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Buscou-se uma estratégia para uma mobilização entre os empresários e representantes da 

sociedade civil para encontrar formas de viabilizar o projeto e promover as ações de 

implementação da proposta de revitalização urbana. Foi a procura de uma aproximação com 

os setores da sociedade civil e a tentativa de somar aliados ao projeto. Dentro da 

metodologia de Planejamento Estratégico de cidades, queria-se abordar a questão da 

gestão do projeto e a articulação entre atores públicos e privados. Os coordenadores do 

projeto pensaram na criação de um Grupo Promotor, que trabalharia para implementação 

das idéias e para a gestão do projeto, mesmo sem a continuidade política da administração 

pública. Procurava-se também o início do debate público do projeto, outra premissa do 

Planejamento Estratégico. 

 

Güell (1997) determinava na metodologia do Planejamento Estratégico que um projeto 

deveria ser comum de toda a comunidade para que pudesse ser desenvolvido ao longo de 

várias legislaturas. O Grupo Promotor foi uma tentativa de garantir que o projeto tivesse uma 

autonomia para uma continuidade além daquele mandato. 

 

Em março de 1999, iniciou-se o processo de escolha dos “atores fundamentais” que 

comporiam o Grupo Promotor. 

 

Esta escolha foi através da elaboração de uma relação de 95 nomes entre personalidades e 

entidades que foram submetidos à avaliação do primeiro escalão de governo, composto 

pelos secretários das diversas pastas32 que deram uma nota de 1 a 5 a cada ator. 

Finalmente, as informações foram tabuladas para eleição dos mais “relevantes” 

representantes. Havia um comprometimento de todo o secretariado, nesta fase, para 

construção do projeto. 

 

A gestão do projeto era o alvo das discussões e pretendeu-se articular o Grupo Promotor 

elegendo 22 representantes33 escolhidos pelo secretariado, conforme o processo descrito 

                                                 
32 Miriam Belchior – Secretária de Inclusão Social, Flora Oliveira – Coordenadora do Núcleo de Planejamento 
Estratégico, Nelson Tadeu Pereira - Secretário de Desenvolvimento Econômico, Irineu Bagnariolli - Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, Gilberto Carvalho – Secretário de Comunicações, Altair Moreira – Secretário de 
Cultura, Pedro Pontual – Coordenador do Núcleo de Participação Popular, Maria Selma Rocha – Secretária da 
Educação, Maurício Mindrisz – Presidente do Semasa e Klinger de Sousa – Secretário de Serviços Municipais 
33 Representantes do ramo industrial, Sidnei L. Muneratti (Pirelli S/A), Pedro Vassoler (Irmãos Vassoler Ltda.), 
Marco Antonio Der Marchi (Rhodia Poliamida Ltda.) e Sílvio L. Fagundes (Rhodia Acetow Brasil Ltda.); da área 
imobiliária, Ricardo Yasbek (SECOVI) e Eduardo Coelho Pinto de Almeida (Cyrela Empreendimentos Imobiliários 
Ltda.); representantes da sociedade civil, Carlos Augusto César (Fórum da Cidadania), Sílvio Tadeu Pina (Fórum 
da Cidadania) e Jorge Bonfim (Arquiteto); de entidades, Antonio Carlos Cedenho (Presidente da OAB) e Saul 
Gelman (Presidente da ACISA); da imprensa, Daniel Lima (Revista Livre Mercado) e Alexandre Polesi (Diário do 
Grande ABC); da administração pública, Horácio Galvanese (Assistente de Projetos Especiais), Irineu Bagnariolli 
Jr. (Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação), Klinger Luís de Oliveira Sousa (Secretário de Serviços 
Municipais), Maurício Faria (Coordenador de Planejamento Estratégico de Cidade), Nádia Somekh (Assessora 
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acima, e foram eleitos: empresários da indústria, 4; área imobiliária, 2; sociedade civil, 3; 

entidades, 2; imprensa, 2; administração pública, 7 e consultores, 2. Na primeira reunião do 

grupo promotor houve a participação do gabinete do prefeito e os atores foram convidados 

pelo próprio prefeito Celso Daniel. 

 

A idéia do Grupo Promotor era conseguir reunir um grupo que contribuísse para a 

construção de um projeto de desenvolvimento para a cidade e passasse a gerir o projeto. 

 

O Grupo Promotor, além de preocupar-se com a implementação do plano, era definidor do 

projeto, elaborando diretrizes urbanísticas, a legislação que regularizaria as operações 

urbanas, as articulações regionais e pontes com diversos órgãos, buscava canais de 

financiamento do projeto, pensava na construção de um INFOBOX34 e decidiu pela 

formação de uma equipe técnica com 3 arquitetos para seu respaldo técnico.  

 

A equipe técnica do projeto que implementaria as decisões do Grupo Promotor era formada 

pelos arquitetos Wilhem Rosa (coordenador de projeto), Luciane Shoyama e Margarida 

Nobue Sakata. Foram promovidas quatro reuniões do Grupo Promotor entre junho e outubro 

de 1999. 

 

Foi constituída uma Comissão do Grupo Promotor35, para realização e agilização das 

reuniões, reunindo-se seis vezes36. 

 

                                                                                                                                                         
de Ação Regional), Nelson Tadeu (Secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego) e René Miguel 
Mindrisz (Coordenador do Gabinete do Prefeito) e os consultores Paulo Sandroni e Raquel Rolnik.  
34 Edifício a ser construído na área de intervenção para abrigar a equipe da Coordenadoria de Planejamento 
Estratégico de Cidade e que funcionaria como stand do projeto, onde os empreendedores e a população 
poderiam obter maiores informações sobre o Eixo. Esta idéia surgiu após visita de Maurício Faria e Horácio 
Galvanese à Europa, quando estiveram no Infobox, em Berlim.  
35 Formada pelos seguintes representantes: Alexandre Polesi, Antonio Carlos Cedenho, Jorge Bomfim, Ricardo 
Yasbek, Silvio Tadeu Pina, Paulo Sandroni, Horácio Galvanese, Irineu Bagnariolli Jr e Maurício Faria. 
36 A reunião da Comissão do Grupo Promotor, de 22 de junho de 1999 tinha a seguinte pauta de discussão: as 
diretrizes urbanísticas, normas legais urbanísticas, Projetos-Piloto, Comunicação/Marketing, financiamento e o 
Órgão Gestor; preocupava-se com as seguintes infra-estruturas: o Anel Viário Metropolitano, o trem como metrô 
de superfície, viário interno básico, drenagem e saneamento; as operações motoras: Operação Trem, Projeto-
Piloto Cidade Pirelli-Global Shopping, etc, Projeto Piloto Avenida Industrial e sede do Projeto Eixo 
Tamanduatehy. 
Membros do Grupo Promotor emitiram suas opiniões sobre o projeto: Ricardo Yasbek (presidente do Conselho 
Consultivo do SECOVI) destacou o caráter metropolitano do Projeto, Eduardo Coelho de Almeida (diretor da 
Brasil Tealty S.A. Empreendimentos e Participações e da Cyrela), parceiro da iniciativa privada nas Operações 
Urbanas Industrial I e II, enfatizou o cuidado que a cidade estava tendo com este projeto, outro empreendedor, 
Sidnei Roberto L. Muneratti (diretor de Relações Industriais da Pirelli Pneus S.A.), o aspecto regional e a 
qualidade urbanística do traçado, sintetizado no Projeto da Cidade Pirelli e o arquiteto Silvio Tadeu Pina 
(presidente do IAB-Regional e membro do Fórum da Cidadania) destacou o redirecionamento que o projeto 
estava dando ao perfil econômico da cidade, mudando para área de serviços, tecnologia e comércio. 
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Em 28 de julho de 1999, foi realizada uma reunião entre representantes do Grupo Promotor 

e o Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Cláudio de Senna Frederico em 

que foi a discutida a modernização do trem e melhorias das estações ferroviárias e a 

questão da acessibilidade no Eixo Tamanduatehy37. Nesta ocasião ficou agendada uma 

visita do secretário a Santo André para uma reunião com as lideranças locais. 

 

A continuidade dos trabalhos do Grupo Promotor ficou comprometida com o processo 

eleitoral de 1999 e houve um certo esvaziamento das reuniões. A saída de Maurício Faria 

em dezembro de 2000, o desmonte da equipe de coordenação do Núcleo de Planejamento 

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

trabalhos. 

 

A elaboração de um Cd-rom sobre o Projeto Eixo Tamandautehy, a participação na 4º Bienal 

Internacional de Arquitetura de São Paulo no final de 1999 e a organização do seminário 

internacional “Requalificação Urbana: Democratização de Espaços e Oportunidades“ em 

dezembro de 2000 foram maneiras de manter o projeto em evidência, no final da 1ª fase do 

projeto.  

 

 
3.2.3.  O PROJETO SÍNTESE 

 
O Projeto Eixo Tamanduatehy, além das propostas das equipes internacionais contratadas, 

trabalhou com um quinto projeto, que tinha uma preocupação com o espaço público 

qualificado, prevendo calçadas largas, praças e pequenos parques, jardins e muito verde 

nas ruas e avenidas.  

 

O projeto pensava na recuperação do espaço degradado e na criação de espaços públicos 

para promover a convivência das diversas classes sociais, evitando que o desenvolvimento 

da área excluísse a população de menor renda. Para tanto, esse projeto ampliaria o convívio 

nos espaços públicos, sendo que muitos desses espaços foram obtidos através das 

contrapartidas propiciadas pelos empreendimentos privados. A valorização dos terrenos 

deveriam ser reconvertidos ao projeto, embora não tenham sido criados mecanismos para 

controle desta mais valia fundiária. 
E sempre nessa proposição de oportunidades, sempre havia o elemento do 

desenho urbano, sempre pensando o desenho urbano de maneira a melhorar 

                                                 
37 A modernização dos trens, nos anos seguintes, foi o resultado prático desta reunião. 
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a ambiência urbana, melhorar a qualidade do espaço público, a inserção do 

próprio empreendimento. (informação verbal)38

 
Nas favelas da Vila Metalúrgica e Capuava previa-se a intervenção, de forma a transformá-

las em bairros, a exemplo do Projeto Favela Bairro, desenvolvido pela Prefeitura da cidade 

do Rio de Janeiro. As ações de educação, saúde, renda mínima e geração de trabalho 

deveriam ocorrer concomitantemente com o desenvolvimento do projeto de tal forma que 

seus moradores gradativamente obtivessem condições financeiras para permanecer no local 

evitando a gentrificação39 . 

 

O Projeto Síntese constituiu-se em uma diretriz de projeto. A partir dessas diretrizes e 

oportunidades que surgiam com os empreendimentos no área do Eixo, havia uma 

negociação para a concretização das idéias através das contrapartidas realizadas pela 

iniciativa privada. Havia todo um processo de negociação, caso a caso, mas a partir de 

diretrizes muito bem estabelecidas no Projeto Síntese.(informação verbal)40  

 

As intervenções aconteciam de forma pontual, conforme os empreendimentos privados 

estabeleciam-se no Eixo. Com as contrapartidas eram obtidos espaços reabilitados que iam 

urbanizando trechos do projeto. 

 

Mas as críticas e oposições ao projeto caracterizavam-no como elitista e promotor da 

exclusão social. O Departamento de Habitação e Inclusão Social queria propor, na área do 

Eixo Tamanduatehy, a construção de Habitação de Interesse Social, pois via a área como 

único banco de terras disponível na cidade.  

 

A coordenação do projeto entendia que as terras tinham uma “destinação mais nobre”, pois 

o projeto queria atrair novos investidores e, com a reconversão da área, promover a inclusão 

social, por meio da geração de emprego e renda. A equipe do Projeto Eixo entendia que os 

dois usos eram incompatíveis, pois, para atrair o investidor, a Habitação de Interesse Social 

não era recomendável em toda a extensão do projeto. 

 

O projeto síntese constituiu-se conforme o mapa 3.4, onde, em cinza, está a área de 

intervenção com indústrias, residência e comércio existentes, contendo área livres (em 

bege) e com empreendimentos (em vermelho). O verde eram parques e a reabilitação da 

                                                 
38 FARIA, Maurício, em entrevista concedida 11 de julho de 2005. Anexo, p. 205. 
39 Eixo Tamanduatehy. Diretrizes do Eixo Tamanduatehy, 2000. 
40 GALVANESE, Horácio, em entrevista concedida em 1 de julho de 2005. Anexo, p. 224 e 225. 
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Avenida dos Estados como parque linear. O amarelo eram áreas de influência do projeto. 

Mais tarde, estas áreas foram incorporadas ao projeto, na 2ª fase.  

 

O centro não pertencia ao projeto, tendo programa próprio, chamado “Centro com Vida” que 

recebeu investimentos de R$ 21.588.794,00 em obras de drenagem para contenção das 

enchentes no centro expandido (bairro Casa Branca), em 1999 e 2000 (RELATÓRIO DE 

OBRAS E INVESTIMENTOS DO SEMASA, 2005). 
 

Mapa 3.4: Projeto síntese 

 
Fonte: Projeto Eixo Tamandutehy, 2000 

 

Buscando a implantação de um projeto melhor para a cidade, que permitisse a qualidade 

ambiental urbana e possibilitasse um desenvolvimento econômico, o projeto surgiu então 

como uma alternativa, numa analogia a Harvey (1989), para “fazer face à enorme mudança 

social e econômica acarretada pela reestruturação tecnológica e industrial”.41  Nesta fase, o 

principal objetivo do Projeto Eixo Tamanduatehy era promover a reabilitação urbana na 

várzea do Rio Tamanduateí, por meio do comprometimento dos atores locais (governo 

municipal, comunidade, iniciativa privada e instituições), possibilitando a construção coletiva 

de uma dinâmica que garantisse sustentabilidade social, econômica e ambiental. 

 

                                                 
41 Harvey. “Do gerenciamento ao empresariamento: a transformação da administração urbana no capitalismo 

tardio”. 1996, p.49 
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A preocupação com a macro-acessibilidade era uma questão crucial para a viabilidade do 

projeto, que deveria ser solucionada por meio de ações regionais e de interface com o 

governo estadual. O Grupo Promotor já havia detectado que as ações estratégicas para o 

projeto deveriam ser: 

 

a) o prolongamento da Avenida dos Estados até a Avenida Papa João XXIII, em Mauá, 

melhorando o acesso ao Rodoanel Mário Covas, conforme o mapa 3.5; 

b) a modernização da linha férrea em Santo André, em convênio com a CPTM; 

c) prolongamento da Avenida Jacu-Pêssego, em São Paulo, que permitiria melhor conexão 

com o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. (mapa 3.6) 
Mapa 3.5: Prolongamento da Avenida dos Estados até Mauá 

 
Fonte: Secretaria dos Transportes Metropolitanos 
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Mapa 3.6: Interligação com Jacu-Pêssego 

 
Fonte: SDUH/DDPU 

A preocupação com a criação do Grupo Promotor, embora tenha falhado em não ter maior 

representatividade junto à população da cidade, buscava uma participação. A penetração do 

Grupo Promotor era na esfera empresarial, imobiliária e de entidades como a Associação 

Comercial e Industrial de Santo André (ACISA), da OAB e o IAB regional, sendo de difícil 

compreensão para o morador comum de Santo André que, em certo momento, entendia que 

a prefeitura estava beneficiando os empresários com intervenções que valorizavam seus 

empreendimentos. Não havia uma compreensão de que as benfeitorias eram obtidas 

através de contrapartidas financiadas pelo empreendedor, conforme pode ser visto nas 

palavras de Maria de Fátima Carvalho, moradora, presidente da Cooperativa Habitacional 

dos Servidores Públicos Municipais de Santo André e presidente do Conselho Municipal de 

Habitação: 
Cada vez que aparece uma grande discussão na cidade, de início, a 

tendência é criticar mesmo. É achar que não está visto o lado do povo [...]. A 

discussão do Eixo eu diria que ajudou a começar um processo que hoje, a 

gente acha que está muito enriquecido que é de reconhecimento dos 

movimentos. [...]. Isso ajudou muito, quando a gente veio para outra 

discussão da cidade que foi o Plano Diretor. [...] A gente une várias entidades 

e aí, a gente faz movimento em conjunto e essas grandes discussões, o Eixo 

faz parte delas, é que ajuda a também manter o movimento. [...] Ele é muito 

participativo. Nesse ponto de vista, eu acho que ajuda o movimento a 

crescer.(informação verbal)42

 

                                                 
42 CARVALHO, Maria de Fátima, em entrevista concedida em 8 de julho de 2005. Anexo, p. 274. 
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A questão do urbanismo, eu acho que ela está sendo tratada. Já falei [...] que 

a gente tem uma nova Avenida Industrial, depois do projeto do Eixo, a própria 

situação da Avenida dos Estados,[...] estamos tratando a questão do 

urbanismo sim. Eu acho que falta ser includente [...] e participativo também, 

porque enquanto eu não entender do quê que é que eu tenho que participar, 

eu não vou participar com qualidade. [...] Então, há que se pensar numa nova 

forma também de trabalhar com o movimento. (informação verbal)43  

 

Santo André buscava os caminhos para produzir um urbanismo que respondesse às 

necessidades urbanas acarretadas pela reestruturação econômica e que possibilitasse 

desenvolvimento econômico. 

 

O projeto sofreu críticas por importar um modelo desenvolvido pelos países de economia 

central, notadamente por ser uma intervenção no centro da cidade em detrimento das 

periferias, como expõe Maricato na alusão às propostas de políticas públicas e planos 

voltados para o ordenamento da cidade “oficial”44, não contemplando a cidade ilegal45, 

definida pela autora como “As idéias fora de lugar” 46   

 

Internamente, o projeto tinha a oposição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que 

entendia que um projeto de revitalização urbana que buscava atrair o “terciário avançado” 

poderia expulsar as indústrias, pois, numa avaliação da secretaria, a perda da arrecadação 

municipal deu-se em função da saída das indústrias, da readequação da produção com o 

enxugamento da planta produtiva por meio da modernização e terceirização de alguns 

serviços. A secretaria acreditava que somente com a industrialização haveria uma 

recuperação econômica da cidade. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico defendia o 

zoneamento da área como ZUPI e queria a atração de outras indústrias. 

 

O episódio da instalação da EADI (Entreposto Aduaneiro do Interior)47 em Santo André, na 

Avenida dos Estados, foi paradigmático para ilustrar a relação entre as duas secretarias. 

Para os desenvolvimentistas, o “porto seco” era a possibilidade de melhorar as condições de 

logística de Santo André e com isso atrair novas empresas para a área do Eixo. Para o 

Projeto Eixo, havia uma incompatibilidade entre o novo projeto de revitalização urbana e o 

                                                 
43 CARVALHO, Maria de Fátima, em entrevista concedida em 8 de julho de 2005. Anexo, p. 275. 
44 Cidade da parcela da sociedade que detém o poder econômico. A cidade legal. 
45 Refere-se às áreas periféricas onde favelas e loteamentos clandestinos não constam da planta oficial. 
46 Maricato. “As idéias fora de lugar e o lugar fora das idéias” in A cidade do pensamento único: desmanchando 
consensos, 2000, p.122 
47 Entreposto onde toda a parte alfandegária é feita antes de o produto ir ao Porto de Santos. Da mesma forma, 
os produtos que estão entrando no Brasil, fazem o desembarace neste posto. Mais tarde, passou a se chamar 
Porto Seco de Santo André. 
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aumento da circulação de caminhões pela área do projeto48. A Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico via na área do Eixo, grafada como ZUPI, uma área para 

aumentar o parque industrial da cidade e a flexibilização para outros usos, como promotora 

da expulsão das indústrias. 

 

E com a Secretaria de Habitação e Inclusão Social havia uma discordância quanto ao banco 

de terras para a construção de moradias populares em toda a área, como declara o 

coordenador do projeto: 
(N)O Eixo Tamanduatehy, essas ações estratégicas têm um caráter 

fundamentalmente desenvolvimentista, agora, a postura e o tratamento do 

espaço urbano têm um caráter de mistura das classes sociais, não exclusão 

no espaço público. Agora, não necessariamente, de ter habitação de 

interesse (social) em massa. (informação verbal)49

 

Para Faria, o enfrentamento dos problemas sociais estava atrelado a um aumento na 

arrecadação do município que possibilitaria uma receita para desenvolver projetos 

habitacionais de interesse social, “mas não necessariamente na área da nova centralidade” 

(informação verbal)50

 

O projeto não continha elementos para atender à população mais carente, portanto 

caracterizava-se como um projeto excludente. A criação de espaços públicos qualificados 

que promovesse o encontro das diversas classes sociais51 e a apropriação da cidade pelos 

cidadãos é um aspecto positivo do projeto, porém insuficiente para atender às demandas da 

população excluída. Havia uma polarização entre a questão urbana e as demandas por 

habitação de baixa renda no mesmo espaço urbano. Tornar o perímetro do Eixo 

Tamanduatehy um banco de terras somente para habitação de interesse social também era 

insensato porque o desenvolvimento econômico preconizado prescindia de áreas para 

outros usos para alavancar atividades arrecadadoras. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
48 As mercadorias vem do sul (Argentina, Uruguai, Chile) via terrestre e do Porto de Paranaguá, no Paraná. Vem 
também do Aeroporto de Cumbica e Viracopos e são transportados em containers, em caminhões. 
49 FARIA, Maurício, em entrevista concedida em 11 de julho de 2005. Anexo, p. 208. 
50 Ibidem. Anexo, p. 207. 
51 Ramblas em Barcelona é um espaço paradigmático neste aspecto. 
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Figura 3.8: Via do Trem 

 

Fonte: Projeto Eixo Tamanduatehy, 2000 

O projeto Síntese consistia em um sistema viário estrutural, com um novo traçado da 

Avenida dos Estados que receberia uma via local paralela a seu traçado original e, nos 

fundos dos lotes, junto à ferrovia, seria construída a Avenida do Trem que permitiria o 

parcelamento dos lotes, com novas ruas que interligariam a via local com a Avenida do trem.  

 

Desta forma reconstituir-se-ia o tecido urbano para os novos usos previstos e diminuir-se-ia 

a distância entre os dois lados da cidade (1º e o 2º Subdistritos)52. Alguns bairros foram 

projetados no trecho da Avenida Industrial (nos terrenos da antiga fábrica da Fichet), no 

Bairro Jardim, com quarteirões regulares e ortogonais, numa alusão às Quadras de Cerdà e 

novas transposições da ferrovia (estava em negociação um viaduto a ser construído pela 

FUNCEF, em parceria com a Pirelli, interligando os dois empreendimentos). 
Ele pode não ter uma linha mestra, mas ele tinha diretrizes específicas:[...] 

pega ali o eixo da Avenida dos Estados, entre a avenida dos Estados e a 

ferrovia, quem fosse se instalar ali, sabia de condições prévias. Então, estava 

dada a questão de como seriam os espaços públicos, a questão de ter uma 

via local, você ter uma praia, uma orla junto à ferrovia, enfim, a questão das 

acessibilidades transversais, são várias questões que estavam colocadas 

que indicavam como o projeto deveria ser tocado. (informação verbal)53

 

Foi planejado um ‘Land Pooling’, reajustamento de terras envolvendo 5 lotes, onde foi 

projetado um bairro e gerados novos lotes54., gerando um pool de terras (ver mapa 3.7, onde 

em traçado vermelho está a divisão original dos terrenos e nas cores bege, marrom, 
                                                 
52 A zona urbana de Santo André é formada por dois subdistritos separados pelo rio e a ferrovia 
53 GALVANESE, Horácio, em entrevista concedida em 1 de julho de 2005. Anexo, p. 227. 
54 Esta operação foi projetada nos terrenos dos Franchini (empreendedor da construção civil), de Dona Rosa 
Marieta de Souza, Lair Krähenbühl (representante da Companhia Agrícola Santa Sofia) e Sr. Rubens Cohen 
(grande proprietário e empresário do setor de móveis) 
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amarelo e laranja os novos lotes proporcionalmente distribuídos). O novo bairro foi 

redesenhado a partir de um reparcelamento, com um viário entre a pista local da Avenida 

dos Estados e a Avenida do Trem. Com a doação de áreas que contemplariam uma 

previsão de área verde e área institucional. Era uma política de transformação de lotes 

industriais em lotes para outros usos.  

Mapa 3.7: Land Pooling 

 
Fonte: Eixo Tamanduatehy, 2000 

Sobre o Land Pooling, o urbanista Lair Krähenbühl (ex-secretário municipal de Habitação de 

São Paulo de 1993 a 1998, responsável pela implantação do Projeto Cingapura nas favelas 

paulistas) definiu a negociação com a prefeitura: 
Anos-luz à frente de qualquer outro modelo de operação urbana já utilizado 

no Brasil [...] Se eu fizesse sozinho, perderia (com ruas) um pouco menos de 

terreno. Mas ganho em qualidade de loteamento [...] O novo bairro se 

completa com os seus vizinhos que têm um shopping e os escritórios. Somos 

induzidos a fazer um jogo complementar. (KRÄHENBÜHL apud PEGORIM, 

2000) 

 
A Companhia Agrícola Santa Sofia planejava, na época, a construção de prédios de 

apartamentos num terreno de 118 mil m². Mas foram os técnicos da prefeitura que 

propuseram um bairro único, com o reparcelamento dos lotes dentro de um traçado mais 
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interessante, que incorporava uma praça central e interligações com ruas para servir ao 

novo bairro 

 

Detentora de uma franja irregular de terreno de 37 mil m² na borda do córrego Guarará, a 

Construtora Franchini tentava regularizar a área (com dois galpões vazios) há mais de 

quatro anos na Prefeitura. Com a aprovação da LDI (Lei de Desenvolvimento Industrial), 

viabilizou-se um Condomínio Industrial e a urbanização de uma avenida ao longo do córrego 

Guarará, conforme o traçado previsto no projeto do Eixo. (PEGORIM, 2000) 

 

Este projeto do Land Pooling iniciou as negociações com os proprietários, tendo sido muito 

bem recebido por eles, mas encontrou obstáculos nas áreas fundiária e cartorial, que 

previam impostos altos para cada mudança no traçado dos lotes (remembramento e 

reparcelamento proporcionalmente ao tamanho de cada lote original), o projeto tornou-se 

inviável, mas despertou nos proprietários a vontade de dar uso àquelas áreas que estavam 

paradas. No terreno de propriedade da senhora Rosa Marieta de Souza foi implantado, em 

2005, o Makro e parte do terreno foi dada à prefeitura em troca da quitação de dívidas de 

IPTU55. 

 

No 2º Subdistrito da cidade, compreendendo os bairros de Utinga, Santa Terezinha, 

Camilópolis, etc, carente de viários primários que auxiliassem a Avenida dos Estados a fazer 

a distribuição da circulação, foi pensada a complementação de viário de forma a criar uma 

circulação paralela à Avenida dos Estados, cruzando os bairros e criando uma malha que 

atenderia a todos os bairros. 

 

O “motor da intervenção”, preconizado por Leira, poderia ser o projeto Cidade Pirelli ou a 

nova Operação Shopping Global/Funcef, onde, além de um shopping center, estava previsto 

um city hall com teatro, um centro de convenções, um hotel e torres de escritórios e 

residências. 

 

A implantação de novas travessias sobre a linha férrea, buscando transposições entre o 2º 

Subdistrito e as áreas mais ao sul do município foi projetada. E existia a busca contínua por 

espaços públicos e áreas verdes. 

 

                                                 
55 Uso do instrumento Dação em Pagamento. 
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Pensava-se em um equipamento emblemático para área da Garagem Municipal, na Avenida 

dos Estados, uma área pública de 70.000 m² que entrava na área do Clube da Rhodia56. Era 

um Museu da Ciência Viva, nos moldes do que havia no La Villette, em Paris. Mas este 

projeto não chegou a ser elaborado, ficando esta demanda para a próxima equipe que 

sucedeu ao Eixo. 

 
O projeto não apresentava nenhum desenho mais ousado, um plano, como os que foram 

apresentados pelos anteprojetos internacionais, centrando-se sobre uma proposta mais 

contida e que buscasse sua viabilidade. 

 

O projeto apresentava problemas da gestão participativa da população moradora de Santo 

André. 
Não, eu acho que o morador, ele não conhece, [...]primeiro, a mídia noticiou 

e noticia muito o projeto, mas nem todo morador[...] tem acesso ao jornal da 

região que é o Diário do Grande ABC. É[...], nós precisamos de muitas 

reuniões, muitas conversas e muita briga para entender operações 

consorciadas, contrapartidas[...] A prefeitura não pode conversar com a 

população como se todos fossem técnicos.[...] Tem que achar uma 

linguagem que o povo entenda.(informação verbal)57

 
Durante o Seminário Internacional “Requalificação Urbana: Democratização de Espaços e 

oportunidades”, realizado em dezembro de 2000, o projeto sofreu severas críticas. Como as 

do Professor Paulo Sandroni, da Fundação Getúlio Vargas, que afirmava que um dos pontos 

fracos do projeto era a dificuldade de acesso à cidade e da fragilidade quanto aos prazos 

(RASPANTI, 2000a, p.3). O arquiteto Nuno Portas, professor de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade do Porto, questionou a concretização de determinadas propostas do projeto 

andreense:  
O Eixo supõe empreendimentos de diversos níveis, mas só consigo enxergar 

grandes empresas vindo para a região. Acho que é preciso definir melhor o 

que o projeto pretende trazer para a cidade”(RASPANTI, 2000b, p.5) 

 

 

 

 

                                                 
56 Era o clube dos funcionários. Uma área arborizada com equipamentos de lazer. Estava em um terreno muito 
bem localizado, no cruzamento com o viaduto do 18 do Forte, que interliga o 2º subdistrito ao centro de Santo 
André. 
57 CARVALHO, Maria de Fátima, em entrevista concedida em 8 de julho de 2005. Anexo, p. 273. 
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3.3  CONCLUSÃO 
 
A criação do Projeto Eixo Tamanduatehy foi uma somatória de elementos que propiciaram a 

elaboração da proposta tal como foi concebida. 

 

A figura do prefeito Celso Daniel foi decisiva, com sua visão como planejador urbano, 

articulador regional e líder do processo. A experiência anterior dos coordenadores Maurício 

Faria e Horácio Galvanese com a Operação Urbana Faria Lima, somado à experiência dos 

consultores Jordi Borja e Raquel Rolnik, o trabalho dos técnicos da prefeitura e a gestão 

com a criação do Grupo Promotor com representantes da sociedade civil e entidades 

propiciaram a criação do projeto. 

 

Algumas características enumeradas por Güell (1997) do Planejamento Estratégico de 

Cidades foram utilizadas nesta primeira fase do projeto como a visão em longo prazo e a 

permanência do projeto por várias legislaturas; a visão do entorno com a tentativa de inserir 

o projeto numa discussão regional; a identificação da vantagem competitiva que apareceu 

no momento do lançamento dos anteprojetos dos arquitetos internacionais; a visão integral 

da realidade urbana; a orientação à ação e o fomento e coordenação da participação de 

todos os agentes sociais, que foi parcial com o Grupo Promotor. 

 

Seu lançamento no Masp e no Moinho São Jorge, objeto de crítica como marketing de 

cidade, na realidade foi uma projeção e destaque que a cidade queria obter para o êxito do 

projeto. 

 

Os objetivos do projeto, que foi o lançamento da proposta de reabilitação urbana de uma 

área degradada e chamar a atenção da cidade, dos empreendedores e urbanistas, nesta 

primeira fase foram alcançados. 

 


