
[retalhos urbanos]
desconcentração industrial em Santo André 

e a reincorporação dos vazios





UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Gabriela Azzolino Varella

[retalhos urbanos] 
desconcentração industrial em Santo André e 

a reincorporação dos vazios

Trabalho Final de Graduação
apresentado à Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo | Universidade Presbiteriana Mackenzie
como requisito parcial à obtenção do título 

de arquiteta e urbanista.

Orientação

Monagrafia
Prof. Dr. Mauro Claro

orientação
Prof. Dr. Carlos Andrés Hernández Arriagada

co-orientação

Projeto
Prof. Ms. Tito Livio Frascino

orientação

São Paulo, dezembro de 2018





Dedico este trabalho às pessoas que estiveram 
ao meu lado em todos os momentos, sempre 
me incentivando, apoiando e que me deram 
todo o suporte que precisei: meus pais, Nanci e 
Fernando, meu irmão Felipe, minha avó Nilce, 
meu namorado Matheus e aos meus amigos, que 
sempre se )zeram presentes.



Agradecimentos



7

Gostaria de agradecer a todos que tiveram 
participação para o planejamento e execução deste 
trabalho, desde o seu começo. Todos possuíram 
papel fundamental para que este chegasse até aqui. 

Ao meu orientador, Professor Doutor Mauro Claro, 
que me guiou durante esse ano, me incentivando, 
dando dicas, sugestões, me passando grandes 
conhecimentos não somente sobre arquitetura e 
urbanismo, mas também sobre a vida. Agradeço 
principalmente por ter acreditado em meu trabalho 
e em minha capacidade para executá-lo. 

Ao meu co-orientador, Professor Doutor Carlos 
A. H. Arriagada, que me auxiliou com indicações 
bibliográ)cas, me passando conhecimentos sobre 
questões econômicas e fundamentos neoliberais, 
se dispondo a ajudar-me, e que, principalmente, 
colocou a disposição as estratégias urbanas de seu 
grupo de pesquisa Labstrategy, do qual )z parte por 
um ano. 

Ao meu orientador, de atividade projetual, Professor 
Mestre Tito Livio Frascino, que me auxiliou durante 
esse ano, me incentivando, dando algumas dicas e 
transmitindo inúmeros ensinamentos sobre a área 
de projeto.

Aos meus orientadores de atividade de 
experimentação, Professor Doutor Milton Vilhena 
Granado Júnior e Professor Doutor Francisco Lucio 
Mario Petracco, por todos os ensinamentos passados.  

Ao meu amigo Lucas Lohengrin, que me indicou 
pessoas e caminhos para obtenção de dados, e 
referências sobre o município de Santo André.

À Prefeitura Municipal de Santo André, especialmente 
à Regina Kubota e Sandra Maria Achiles Moreira, por 
me auxiliarem com os dados e bases cartográ)cas.

Ao meu namorado Matheus Riga, por me auxiliar 
com o redesenho de tabelas e grá)cos.

Por )m, aos meus pais, Nanci e Fernando, que 
)zeram essa conquista ser real, por todo o apoio 
dado, incentivo e ensinamentos.





“A memória é também memória do prazer do trabalho 
e da alegria, dos momentos de alegria, que dão sentido 

ao trabalho e às privações dele decorrentes.”

José de Souza Martins



Resumo



11

 O objetivo deste trabalho é estudar as 
transformações da malha urbana de Santo 
André, especi)camente na extensão do Eixo 
Tamanduatehy.

 A análise se dá através de diferentes 
óticas, sendo estas: urbana, social, econômica e 
pessoal, como moradora e vivente da região, a 
)m de compreender as dinâmicas do passado e 
as atuais. 

 O trabalho caminha do macro para o micro, 
englobando em um primeiro momento o contexto 
histórico da região e como isto in6uenciou na 
conformação atual, as características dessa 
sociedade industrial do ABC, até chegar ao 
momento atual, cuja a economia é globalizada e 
voltada à )nanceirização. 

 O   foco  de análise principal,  para 
intervenção, é o trecho central do Eixo, 
compreendido entre as estações Prefeito Saladino 
e Prefeito Celso Daniel - Santo André, da linha 
10 da CPTM, pois estas são consideradas, polos 
atrativos de público e são nós de mobilidade 
urbana. 

 O objeto arquitetônico desenvolvido, 
apresentado no )nal deste trabalho, consiste em 
um centro de cultura e memória da indústria 
Tamanduateí, que vai ao encontro daquilo que 
se acredita ser essencial para a cidade: manter o 
passado e a memória presentes, pois é somente 
a partir destes, que se consegue compreender o 
presente e evitar que a cidade )que isolada em si 
só.

palavras chave

Espaço urbano fragmentado, Desconcentração 
industrial, Eixo Tamanduateí, Memória da 
presença operária, Cidade-região.
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 Santo André, cidade pertencente à região 
metropolitana de São Paulo, ainda hoje é 
dependente economicamente do setor industrial.

 Notícias dos últimos 5 anos, divulgadas 
em jornais como Diário do Grande ABC, O 
Estado de São Paulo e El País, mostram um 
crescente número de indústrias deixando as 
grandes cidades e se instalando em cidades mais 
interioranas. Tal fato, somado a dados, como a 
dependência do PIB de Santo André a uma única 
indústria (Polo Petroquímico – responsável por 
36% da arrecadação da cidade) preocupam seus 
moradores, uma vez que a taxa de desemprego 
está cada vez maior, obrigando os munícipes 
a buscarem emprego em outras cidades e até 
mesmo, no mercado informal.Dessa maneira, a 
cidade caminha para o que se chama de “cidade 
dormitório”. Do ponto de vista econômico, tal 
situação não é favorável para seus governantes.

 Pode-se tomar essa questão atual como 
uma consequência do passado, de como cidade 
teve sua conformação territorial/urbana, dessa 
forma, para entender melhor estas questões 
estuda-se sua história em um breve capítulo, 
que tem foco principal em dois momentos, o de 
industrialização, dado a partir da década de 1950 
e o de desconcentração industrial, dado a partir 
do )nal da década de 1970.

 Com a construção da Ferrovia Santos-
Jundiaí em 1857, municípios que se encontravam 
próximos a esta, começam a se desenvolver, 
até que em 1950, inicia-se um processo de 
industrialização muito forte em todo País, 
completando a transição iniciada nos anos 1930 
do capital advindo da economia rural para o 
capital industrial.

 Com localização estratégica, a cidade de 
Santo André passa por uma intesa industrialização, 
que se concentra exatamente no eixo da ferrovia 
Santos-Jundiaí (trecho Santo André) e onde é hoje 
a Av. dos Estados - principal eixo de mobilidade. 
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Essa industrialização é responsável por 
impulsionar o adensamento nos novos centros 
urbanos e desenvolvimento de infraestrutura da 
cidade (notando-se dessa maneira que o “capital” 
era de fato o agente responsável pela produção 
do espaço urbano), além de atrair novas pessoas 
advindas, nesse caso especi)camente, de muitas 
cidades do interior do estado, que buscavam 
oportunidades de emprego. Interessante ressaltar 
que na história das indústrias do ABC é comum 
que os trabalhadores, do período, não possuíssem 
quali)cação pro)ssional, entendendo por esta a 
graduação/especialização acadêmica.

 Junto com a industrialização, a urbanização 
teve sua conformação de uma maneira peculiar, 
grande parte das pessoas que migravam para 
essa região do ABC, acabavam migrando junto 
com suas famílias, o que gerou conformação 
de bairros familiares, onde as pessoas se não 
pertenciam à mesma família, tinham por perto 
todos os conhecidos. Ainda hoje é possível 
observar resquícios dessa estrutura de ocupação.

 Surge nesse momento uma nova cultura, a 
cultura industrial, que é fortemente marcada pela 
força de trabalho e de trabalhadores de base, 
juntamente com sindicatos e a marcante presença 
da religião no cotidiano dos trabalhadores do 
subúrbio operário.

 Nos anos 1970, com a ascensão do setor 
terciário e a transição do capitalismo industrial 
para o capitalismo )nanceiro, começa a ocorrer 
a saída das indústrias das grandes cidades, tal 
fato abalou muito o grande ABC, uma vez que 
este dependia quase que exclusivamente do setor 
industrial.

 O processo de desconcentração industrial, 
ainda acontece e teve suas consequências 
evidentes nos anos 1990, tanto no âmbito social, 
com o número de desempregados crescendo, 
quanto no âmbito territorial, onde os terrenos 
anteriormente ocupados pelas indústrias, 
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tornaram-se grandes espaços vazios e ociosos 
em uma área importantíssima da cidade, dotada 
de infraestrutura e localizada em um grande 
e principal eixo de mobilidade, evidenciando 
a tendência da cidade transformar-se em uma 
cidade dormitório, onde os munícipes trabalham 
e exercem suas atividades fora da cidade e apenas 
retornam para dormir ao )nal do dia.

  Tal fato gera um cenário econômico não 
favorável para a gestão da cidade. Em 1997, o 
então Prefeito Celso Daniel (PT) propõem um 
concurso para que fosse elaborado estratégias 
urbanas para o eixo em que estavam esses 
espaços vazios. Quatro equipes foram escolhidas 
para a elaboração de projetos para a área, 
propondo novos usos, de maneira que essa fosse 
reincorporada à cidade.  

 O projeto foi denominado Projeto Eixo 
Tamanduatehy (PET). Vale colocar, que das 
quatro equipes, três eram lideradas por nomes 
internacionais e, ainda que suas equipes fossem 
mistas, isto é compostas por alguns brasileiros, 
tal fato causou polêmica e fez com que fosse 
questionado a e)cácia da compreensão do sistema 
social e econômico brasileiro.  

 Seria necessário considerar, que o 
neoliberalismo brasileiro, diferente do implantado 
nos demais países, não prioriza os interesses da 
classe burguesa , tida como dominante em outros 
países, mas sim o interesse de uma elite, que ainda 
resiste no nosso sistema político econômico. Esse 
fato gera uma dinâmica econômica nomeada 
por Moro Junior (2007) como “acumulação 
entravada”, onde o processo de geração e 
acumulação de riqueza não se completa, e o 
excedente é expatriado, diferente de outros países 
em que o excedente se mantém no território e tem 
seus investimentos voltados à classe dominante, 
gerando um ciclo de acumulação e produção mais 
equilibrado.

 O Projeto acabou não correspondendo às 
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expectativas da gestão municipal, pelos motivos 
que serão explicados a seguir, e não recebendo 
os incentivos necessários. No projeto inicial 
havia a questão norteadora do espaço público 
como protagonista da requali)cação, prevendo 
a implantação de equipamentos públicos ao 
longo de seu eixo. No entanto, a gestão municipal 
não possuía recursos necessários, a )m de 
viabilizar empreendimentos no Eixo, parcerias 
público privadas foram estabelecidas, entre 
empreendedor e prefeitura. A análise dessa 
dinâmica e suas contrapartidas, para viabilizar os 
empreendimentos, serão explicadas e analisadas 
adiante, no capítulo três.

 Em 2007, com o incentivo do Governo 
Federal e a política de incentivo à ocupação do eixo 
com equipamentos públicos, reforçada no plano 
diretor de 2004, instala-se a Universidade Federal 
do ABC. Tal fato trouxe uma nova dinâmica para a 
região, valorizando o seu entorno, transformando 
a infraestrutura urbana, os comércios locais e 
atraindo novas pessoas de diferentes áreas do 
estado e país, que vem novamente a região em 
busca de oportunidades, no entanto a dinâmica 
gerada, ainda assim, não é e)ciente, pois esta 
não se completa, uma vez que a quali)cação 
das pessoas é feita, mas ainda assim não há um 
mercado de trabalho correspondente, o que faz 
com que as pessoas não se )xem no território.

 No âmbito social econômico, a chegada 
da universidade valoriza os terrenos dos bairros 
próximos e faz com que essa população residente 
mais antiga, venda seus imóveis e retorne ao 
interior do estado, e a população jovem, dos 
universitários )quem na cidade apenas no 
período letivo, esvaziando esse trecho da cidade 
no período de férias.

 Com base nessas questões levantadas, 
propõem-se diretrizes de intervenção para todo 
Eixo. Este será subdividido em cinco, a )m de 
que seja mais fácil a compreensão e análise de 
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suas vocações territoriais urbanas. As estratégias 
de ocupação neoliberais utilizadas foram 
desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Labstrategy 
- UPM, do qual )z parte por um período. 

 Deixo claro que, o trecho compreendido na 
região central do eixo é o foco principal de análise 
e trabalho, cuja extensão está delimitada entre as 
estações da CPTM (linha 10) Prefeito Celso Daniel 
– Santo André e Prefeito Saladino.

 A escolha do trecho deu-se em função 
de sua dinâmica, que concentra dois nós de 
mobilidade urbana, além de conter indústrias 
antigas e de extrema importância para a história 
da cidade, sendo elas Rhodia Química (atual 
Solway) e Moinho São Jorge, ambas em processo 
de tombamento. 

 A proximidade com a Universidade 
Federal do ABC também  é determinante, uma 
vez que pretende-se que esta sirva de apoio a 
possíveis novas indústrias voltadas a tecnologia e  
informática. 

 Além das diretrizes urbanas, produziu-
se um objeto arquitetônico, voltado a memória 
e cultura industrial, o qual está inserido em 
um terreno, fruto de reparcelamento no trecho 
central, como poderá ser visto nos capítulos seis 
e sete.



Histórico Santo André 
industrialização x cidade

Histórico de Santo André

Processo de industrialização | 1930 – 1980  

transição cafeeira - industrial

industrialização automobilística e petroquímica

1
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Histórico de Santo André

 Santo André, faz parte dos municípios 
que compõem a região metropolitana de São 
Paulo. Localizada na sub-região sudeste, a cidade 
ainda hoje vem sofrendo com os processos de 
reestruturação econômica, que foram iniciados 
na década de 1980.

 Para que se faça possível uma melhor 
avaliação e abordagem de tais processos e suas 
consequências no território e sociedade, faz-se 
necessária uma breve explicação de sua história, 
com ênfase no processo compreendido a partir de 
1930, onde de fato começa um intenso processo de 
urbanização em decorrência da industrialização.

 A história da cidade de Santo André tem 
início em 1533, quando João Ramalho, seu 
fundador conquistou o título de vila, para o local, 
reconhecido pelo então Governador Geral Tomé 
de Souza.

 Inicialmente a vila nomeada Santo André 
da Borda do Campo abrangia todos os municípios 
que hoje compreendem a região do Grande ABC, 
e possuía seu desenvolvimento fundamentado na 
exploração de metais, durante os séculos XVI e 
XVII, segundo dados da Prefeitura (2013).

Imagem 01- “O mapa é 
de um livro editado em 
1939, e mostra locais 
onde o ouro teria sido 
extraído em São Paulo” 
Crédito - BBC, 2018, 
disponível online.
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 No ano de 1560, com o incentivo à 
colonização do país somada a criação da Aldeia 
São Paulo de Piratininga, Santo André passa a ser 
um bairro de São Paulo, tornando-se apenas uma 
área de passagem entre o Porto de Santos, capital 
e interior, )cando estagnada até 1637, quando se 
forma na região as Fazendas São Bernardo do 
Campo e São Caetano, dos monges beneditinos, 
onde segundo a Prefeitura Municipal de Santo 
André (2013), eram produzidos alimentos, como 
batatas e uvas, na primeira e tijolos cerâmicos na 
segunda.

Não só até o início do século XIX, mas 
até o início do século XX, o subúrbio 
era constituído de toda a região agrícola 
tributária da cidade de São Paulo. 
Quando foi desmembrado de São Paulo, 
em 1889, a vila de São Bernardo era 
basicamente um núcleo rural e assim 
se conservou durante muito tempo. A 
principal economia do que viria a ser o 
ABC de hoje era a produção de batata, 
uva e vinho, lenha e carvão para a cidade. 
Um esboço de indústria se dissemina com 
as olarias para fabricação de tijolos, que 
serviram para as grandes construções 
e a grande revolução arquitetônica da 
cidade de São Paulo, decorrente do 
desenvolvimento econômico propiciado 
pelo café. (MARTINS, 2008, p.47)

 Em 1822 o Brasil deixa de ser colônia de 
Portugal e passa só então a ser um território 
independente, no entanto esse não rompe com 
a estrutura socioeconômica existente, desta 
maneira o excedente produzido ainda era levado 
a metrópole. Tal fato é importante para que 
possamos compreender como se deu a estrutura 
de formação social brasileira, com elite fortalecida 
e burguesia “inexistente”.

 Dessa maneira, ainda de acordo com 
dados obtidos junto a prefeitura de Santo André, 
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a região viveu mais um período de estagnação. 
Somente em 1877, a história da região volta a ser 
objeto de ação direta da Coroa, quando o Governo 
Imperial compra a área onde encontravam-
se essas fazendas, a )m de que se )zessem ali 
colônias de imigrantes, cuja a maioria era italiana 
e portuguesa. Na época já existia um pequeno 
núcleo de apoio “urbano”, que assegurou a 
criação do município, que é hoje São Bernardo 
do Campo.

 Toda a região começa, portanto, a ser de fato 
desenvolvida em meados do século XIX, quando 
foi instalada a ferrovia Santos-Jundiaí, pela São 
Paulo Railway Company, nas proximidades do 
Rio Tamanduateí, fato que marca a modernização 
da região. Vale ressaltar, que esse sistema de 
mobilidade foi implantado inicialmente para 
um melhor transporte de produtos agrícolas, 
especialmente o café, do interior para o Porto de 
Santos, no entanto tal situação favorável, somada 
a incentivos )scais, começou a atrair a atenção de 
indústrias, que pouco tempo depois começaram 
a se instalar nas áreas disponíveis, próximas à 
ferrovia e ao rio.

Imagem 02 - Estação São 
Bernardo, 1865.
Crédito - Museu de 
Santo André, foto de 
Militão Azevedo (1865). 
Publicada em Santo 
André ontem e hoje, por 
Juares Sasso De Marco 
Jardim (2018).
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Com o início da construção da estrada 
de ferro, em 1860, surgiu a Vila de 
Paranapiacaba no topo da Serra do Mar 
e em 1867 surgiu o atual centro histórico 
da cidade, junto à estação de São 
Bernardo, posteriormente denominada 
Santo André, quando ainda pertencia à 
Vila de São Bernardo. (PASSARELLI, 194 
apud SAKATA, 2006, p.11)

 Ao mesmo tempo em que se consolidava 
a ferrovia, acontecia a instalação da usina de 
energia elétrica Light & Power (1926 - 1938), sua 
consolidação )nal se deu com a construção da 
Usina Elevatória de Traição (1953), responsável 
por reverter as águas do Rio Pinheiros e aumentar 
a capacidade de represar as águas da Represa 
Billings. Como consequência desse processo e 
da queda dessas águas em Cubatão, a energia 
elétrica era gerada e abastecia as novas indústrias 
do ABC.

 A chegada das indústrias, permitiu que 
fossem alteradas as con)gurações espaciais da 
cidade, fazendo com que surgissem ao longo 
da malha ferroviária os chamados “povoados-
estação” com pequenos comércios e serviços, 
como restaurantes, pensões, carpintarias, 
sapatarias, borracharias, funilarias, que foram 
caracterizando e condicionando a região, cada 
vez mais, a um caráter urbano, conforme Sakata 
(2006) aborda.  

 A de)nição “urbano” designada, pode ser 
questionada, como o sociólogo José de Souza 
Martins (2008), aborda em: A aparição do 
demônio na fábrica.

 A nomenclatura em que se encaixa a 
região do ABC, segundo Souza Martins (2008), 
classi)ca de maneira pertinente toda a região do 
ABC, como “região suburbana”, fundamentando 
seu conceito em aspectos sociais e culturais de 
uma população de origem rural, que atraída 
pela oferta de empregos passa a se mudar para 
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as proximidades de núcleos urbanos, como São 
Paulo.

 Nesse contexto de urbanização, em 1910, 
ressurge o termo Santo André, que nomeava o 
distrito compreendido nas proximidades da antiga 
estação ferroviária São Bernardo, que atualmente 
é chamada Prefeito Celso Daniel – Santo André, 
da linha 10 Turquesa da CPTM. Nessa época o 
entorno próximo da estação “São Bernardo” já 
esboçava a área como um importante núcleo 
industrial, parte integrante da identidade da 
cidade, que neste momento já atraía operariado 
do interior.

 Segundo dados da Prefeitura (2013), 
disponibilizados online, as indústrias que se 
instalaram na região do ABC, são de maneira 
geral, químicas, têxteis e de móveis, sendo 
as primeiras a Tecelagem Silva Seabra & Cia, 
conhecida por fábrica Ypiranguinha - nome do 
bairro em que esta se localizava -  em 1885, 
operando até 1970, durante o momento de 
desconcentração industrial, outra indústria têxtil, 
Bergman, Kowarick & Cia, em 1889 e a primeira 
fábrica de móveis da região, Companhia Streiff 
de São Bernardo em 1897.

 O município continuou a se desenvolver 
até que durante a década de 1930, acontece 
um fortalecimento da industrialização, em 
decorrência da nova política que fora instaurada 
pelo Estado Novo (1937), onde, de acordo com 
Sakata (2006), houve uma substituição do poder 
da oligarquia cafeeira agroexportadora por uma 
coligação de capitais agrícolas e industriais. 
Com isso, ocorre o fortalecimento dos ramos 
industriais apoiados na indústria de base que se 
alicerçou ao capital estatal e, em segundo plano, 
no capital multinacional.

 Tal fato propiciou que várias indústrias 
importantes no cenário brasileiro, como a Pirelli 
(1929) e a General Motors (1930), se instalassem 
na região do ABC. Este acontecimento somado 
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ao fato de que o distrito de Santo André possuía 
entre seus moradores vários políticos in6uentes, 
acabou fazendo com que o até então distrito, 
passasse a ter seu nome ligado a toda região 
industrial compreendida, hoje, como Grande 
ABC.

 Somente quinze anos depois iniciam-se os 
movimentos emancipacionista, que dão origem 
aos demais municípios da região, sendo em 1945 
a emancipação de São Bernardo do Campo, 1949 
São Caetano do Sul e em 1953 Ribeirão Pires 
e Mauá, instaurando-se assim o município de 
Santo André, com área correspondente a 174,38 
km2, subdivididos em 3 distritos: Sede, Capuava 
e Paranapiacaba.

 Até esse momento o eixo Santo André 
– São Caetano do Sul vinha assumindo o papel 
de cidade-dormitório, uma vez que abrigava 
as pessoas que trabalhavam em São Paulo e 
moravam na região, conforme Sakata (2006).

Imagem 03 - 
Fábrica Kowarick, 
1937.
Crédito - Museu de 
Santo André, foto 
de Caldeira (1937). 
Publicada em Fotos 
Antigas da Cidade 
de Santo André, 
(2012).
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Processo de industrialização | 1930 – 1980

transição cafeeira - industrial

        Em 1929, com a crise iniciada pela quebra da 
bolsa de valores de Nova York, o Estado brasileiro 
não conseguia mais comprar o excedente da 
produção cafeeira, devido a impossibilidade 
de efetuar empréstimos, fato que era o grande 
responsável para a manutenção de seu preço e 
que acabou por desvalorizar o produto, o que 
levou a crise da economia cafeeira.

          O governo Getúlio Vargas, que se estabeleceu no 
período seguinte, 1930 - 1945, acabou, de maneira 
geral, por con)gurar uma rápida transição 
econômica, onde foram tomadas medidas a )m 
de proteger o mercado interno. Anteriormente 
a produção brasileira estava fundamentada em 
produtos de exportação primária e passa, nesse 
momento, a investir na produção industrial.

         Como consequência, a sociedade 
brasileira e sua conformação territorial-espacial 
também foi alterada, desenvolvendo um caráter 
majoritariamente urbano, fruto desse êxodo rural 
-urbano, em um curto espaço de tempo.

Imagem 04 - Fábricas 
Ypiranguinha, 1942. 
Crédito - foto de Rosária 
Rubio Canova (1942). 
Publicada em Fotos 
Antigas da cidade de 
Santo André, (2012).
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 O boom industrial do ABC, acompanha 
esse movimento, sendo possível observar um 
salto nos números de plantas industriais nessa 
época e também em números de habitantes.

Uma série de loteamentos residenciais 
ocupou as antigas chácaras nos 
arredores desses núcleos. Com a crise 
mundial e baixa exportação de produtos 
agrícolas, houve um êxodo rural e o início 
dos centros urbanos industriais, fazendo 
com que a região crescesse cerca de 
quatro vezes no período de 1920 a 1940, 
com o processo de industrialização que 
foi incrementado pelos capitais formados 
na cafeicultura que na crise do café (nos 
anos 30 e durante a 2ª Guerra Mundial) 
passa a investir na indústria paulista. 
(SINGER, 1968, apud SAKATA, 2006, p. 
14).         

  Toda região continuou a desenvolver 
suas atividades industriais, que tiveram seu 
fortalecimento como uma consequência a esse 
período de crise, uma vez que a importação de 
produtos industrializados )cou difícil e ainda era 
necessário atender o mercado interno, que crescia 
e se concentrava nas cidades, como coloca Sakata 
(2006).

 Esse crescimento urbano populacional 
continuou atrelado à industrialização, quando na 

Imagem 05 - Grá)co 
Brasil 1940 - 2000: 

Urbanização.
Crédito - Matheus Riga, 

2018. Com base em 
Figueiredo, 2005.

Urbanização no Brasil 
(em milhões de habitantes)
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industrialização automobilística e petroquímica

 Um novo momento da industrialização 
e desenvolvimento urbano se inicia em 1947, 
no ABC, quando foi criada a Rodovia Anchieta, 
durante a época em que o governo federal e 
estadual estimulavam o transporte rodoviário.

           Nesse período houve um incentivo à indústria 
automobilística, que impulsionou a instalação de 
indústrias como: a Volkswagen, Mercedes-Benz e 
General Motors (esta última já operava em São 
Caetano do Sul, desde 1925), que ainda exercem 
suas atividades nas cidades do ABC.

A região do Grande ABC, com 
infraestrutura de transportes, energia, 
mão de obra, áreas disponíveis e 
proximidade à São Paulo e ao Porto de 
Santos, sediou signi)cativa parcela de 
indústrias, particularmente montadoras 
de automóveis, caminhões e ônibus, 
além de um conjunto de empresas de 
apoio a estas atividades, como indústria 
de acessórios e complementos. (MORO 
JUNIOR, 2007, p. 37)

década de 1950, foi instalado em Santo André/
Mauá o Polo Petroquímico do ABC.

Imagem 06 - Mapa 
Evolução Urbana do 
Município de Santo 
André (1930 - 1990)
Crédito - Autora, 2018. 
Com base em Figueiredo, 
2005. 

Evolução da mancha urbana
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         Como consequência desse incentivo e a 
instalação de políticas “rodoviaristas”, o uso 
da ferrovia foi tornando-se cada vez menos 
frequente e estimulado, Ferreira (2013) coloca 
em seu texto uma referência a Klink (2001) “a 
ferrovia não conseguiu acompanhar o ritmo 
de desenvolvimento suburbano por ela mesma 
gerada”. A dinâmica da cidade foi alterada, e até 
mesmo o transporte de mercadorias passou a ser 
por meio de rodovias.

         Novas conformações urbanas passaram a 
fazer parte do organismo vivo que é a cidade. No 
caso de Santo André, é visível o desenvolvimento 
de sua área urbana, aumentando o número de 
loteamentos e construções. Sua paisagem foi 
alterada, a partir da década de 1950 começam a 
surgir edifícios maiores, com um maior número 
de pavimentos.

Na década de 1950, a necessidade 
de moradias, decorrente do grande 
desenvolvimento industrial da cidade, 
provocou a modi)cação das quadras dos 
arruamentos iniciais das vilas populares 
(Ipiranguinha, Santa Terezinha, Homero 
Thon, Vila Lucinda e muitos outros 
pequenos conjuntos residenciais, 
principalmente nos loteamentos mais 
antigos) e também a implantação de 
novos conjuntos de casas e dos “prédios 
novos” do IAPI em parte da gleba da Vila 
Guiomar. A ocupação foi se afastando das 
várzeas do rio Tamanduateí, em direção 
ao norte e ao sul, ocupando fundos de 
vale e terrenos com alta declividade. 
(SAKATA, 2006, p.65)

            A principal via de transporte rodoviário 
de Santo André, também aparece nessa época: a 
Av. dos Estados. Esta é uma via lindeira ao rio 
Tamanduateí, que tem seu traçado coincidente 
com o trajeto da ferrovia e possui função de via 
metropolitana, ligando o ABC a São Paulo. Ao 

Imagem 07 - Vista aérea 
Conjunto de IAPI na 

Vila Guiomar, em Santo 
André (1955/1960)

Crédito - Museu de Santo 
André.

Imagem 08 - Casa 
Popular em Santa 

Therezinha: Evento de 
Inauguração (1955/1960)
Crédito - Museu de Santo 

André, foto de Otaviano 
Gaiarsa (1960).
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longo da via, observa-se que as ocupações de 
suas margens são de predominância industrial. 
Hoje, no entanto, é possível ver parcelas de 
territórios ociosos, contaminados em decorrência 
da industrialização, ocupados ilegalmente ou 
até mesmo destinados à habitação popular, 
tal dinâmica será abordada melhor mais 
adiante, quando for explicada as questões 
referentes à desconcentração industrial e ao eixo 
Tamanduatehy.

           A intensa ocupação industrial ao longo 
desse eixo viário, caracteriza uma conurbação 
entre os municípios do Grande ABC, tornando 
quase imperceptível os limites dos municípios.

           O processo de industrialização continua a 
ocorrer e a região do Grande ABC passa, conforme 
Moro Junior (2007) aborda, a ter um número 
signi)cativo de plantas industriais principalmente 
após 1960, quando grande parte das indústrias 
paulistanas passam a ser transferidas para os 
municípios vizinhos.

Este município apresentava no período 
entre 1920 e 1990 excelentes vantagens 
locacionais para a implantação e 
desenvolvimento da atividade industrial: 
existência de grandes áreas livres, 
ligação ferroviária com o Porto de 
Santos, um dos principais portos de 
exportação da América Latina, energia 
elétrica abundante, proximidade com 
os mercados de São Paulo, mão-de-obra 
quali)cada e ainda a continuidade física 
de expansão industrial do município de 
São Paulo. (MORO JUNIOR, 2007, p.67).

 Os incentivos )scais, somados a 
proximidade à ferrovia e a grande disponibilidade 
de terrenos ao longo do eixo do rio Tamanduateí, 
impulsionaram esse adensamento industrial 
e também proporcionaram o crescimento 
populacional signi)cativo ao longo das próximas 
décadas em toda região.
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O município de Santo André apresentou 
taxas muito elevadas de crescimento da 
população urbana: de 147,09% entre 
1950 e 1960 e de 149,07% entre 1960 e 
1970. (...) Santo André era a 2ª unidade 
populacional do estado. (SAKATA, 2006, 
p.18)

           De acordo com Moro Junior (2007), essa 
evolução populacional no Grande ABC, se deu 
de maneira mais intensa entre as décadas de 
1960 e 1980, onde os números deram um salto 
de, aproximadamente, 920 mil para 1,6 milhões 
de habitantes e a partir de 1980 acontece um 
desaceleramento nesse crescimento, coincidindo 
com o auge e início do declínio da atividade 
industrial na região. 

Sobre o Grande ABC, com referência às 
características demográ)cas, os dados 
censitários de 2000 indicaram uma 
população de 2.349.965 habitantes, que 
apesar de ter apresentado signi)cativo 
crescimento no período entre 1960 e 
1980, comparando-se com o crescimento 
das populações brasileira, do Estado de 
São Paulo e da Região Metropolitana, 
entre 1991 e 2000, apresentou taxas 
menores que as nacionais. (MORO 
JUNIOR, 2007, p. 67).

Imagem 09 - 
Grá)co número de 
estabelecimentos 
industriais (1940 - 1998)
Crédito - Matheus Riga, 
2018 com base em 
Sakata, 2006.

Números de estabelecimentos industriais
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 Dessa maneira observa-se, que durante 
a década de 1950, com a instalação do polo 
petroquímico e das indústrias automobilísticas, 
inicia-se um novo momento da história da cidade 
e industrialização, principalmente relacionada 
a oferta de empregos, que passaram a exigir 
uma maior quali)cação de seus operários, coisa 
que em seu início não era tão necessário. Novas 
tecnologias foram implantadas no meio industrial, 
o que acabou estabelecendo de uma vez as 
grandes indústrias e também o desaparecimento 
de outras, de menor porte, que não conseguiram 
se manter e impor-se no mercado com essas 
novas tecnologias.

 Santo André possuía economia estável, 
própria expressão da economia industrial, com 
condições de implantação de infraestrutura 
urbana e equipamentos públicos, marcada por 
ampliações e reformas em todo o tecido urbano.

 A importância da região do Grande ABC, 
relacionada à concentração das atividades 
produtivas industriais, em números é abordada 
por Sakata (2006), sobre a concentração das 
atividades produtivas durante a década de 1970,

A concentração de atividades produtivas 
neste centro foi de tal ordem que em 1970 
a Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP) respondia por 42,3% do valor 
da transformação industrial nacional e 
por 14,6% do total estadual, sendo que 
ao município de São Paulo cabia 64% do 
total da metrópole. (SAKATA, 2006)

Imagem 10 - Grá)co 
população urbana

 (1960 - 2000) 
Crédito - A autora, 2018 

com base em Sakata, 
2006.

População urbana
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 Tal potencial produtivo se manteve por 
mais 19 anos, quando Moro Junior  (2007) 
coloca indicadores que nos alertam sobre o 
potencial econômico que existia na região do 
ABC, abordando que em 1999 a região era 
responsável por 25% da atividade industrial da 
região metropolitana, 14% do estado e 7% do 
Brasil, além disso, o autor relata em seu livro que 
a renda per capita era aproximadamente quatro 
vezes a renda per capita brasileira e seu mercado 
consumidor só perdia para as cidades de São 
Paulo e Rio de Janeiro.

A dinâmica de instalação de capital 
industrial na sub-região sudeste 
da Região Metropolitana de São 
Paulo, conhecida como Grande ABC 
caracterizou a região como principal 
polo industrial e operário da América do 
Sul. (MORO JUNIOR, 2007, p. 48)

 Embora os dados mostrem que ainda em 
1999, a região do Grande ABC, ainda possuísse 
força industrial signi)cativa, em 1970 inicia-se um 
processo de transformação através da reversão 
industrial, uma vez que nesse período algumas 
indústrias começam a serem transferidas para o 
interior de São Paulo e outros estados.

Imagem 11 - Re)naria 
Capuava (1972)
Crédito - IBGE, 2018.
Disponível online.

Imagem 12 - Re)naria 
Capuava (1972)
Crédito - IBGE, 2018.
Disponível online.

Imagem 13 - Pátio 
de Manobras Rhodia 
Química, 1960.
Crédito - Roger Rezende, 
2018. Públicadas em 
Fotos Antigas de Santo 
André, 2018.
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 O ponto de partida para essa 
transformação é em 1980, quando começam as 
mudanças econômicas no mundo: progressiva 
predominância de políticas neoliberais de 
mundialização da produção e )nanceirização da 
lógica do investimento. 

 No Brasil, tal década marca uma dupla 
mudança na história do país, com o )m do 
desenvolvimentismo e do intervencionismo 
estatal na economia e política, e tal virada se 
consolida a partir do governo Collor (1990-92).

 De uma maneira geral, as transformações 
são  dadas tanto no Norte Global, onde estão os 
países mais desenvolvidos, quanto no Sul Global, 
onde, por sua vez, estão localizados a maioria dos 
países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. 
Porém é no Sul que se sente mais negativamente 
essas transformações, dessa maneira,

O que na década de 1980 podia ter sido 
deslocamento e perda menor, como 
a desindustrialização no Ocidente e 
em vários países africanos, tornou-
se desastre na década de 1990 (...). 
(SASSEN, 2016, p.11).

Imagem 14 - Vista aérea 
Parque Industrial de 
Santo André, sem data.
Crédito- IBGE, 2018.
Disponível online. 
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 Para uma melhor compreensão da temática 
desenvolvida em torno da transição econômica, 
julga-se necessário um aprofundamento maior, a 
)m de entender as dinâmicas envolvidas.

 Ao pensarmos nessa transição do 
capitalismo industrial para o capitalismo 
)nanceiro, devemos levar em consideração, 
não apenas questões econômicas, mas também 
questões sociais e urbanas, uma vez que no 
período anterior a )nanceirização, de)nido por 
Sassen (2016) como keynesiano, ainda havia, de 
uma certa maneira, a possibilidade de expansão 
de classes médias e trabalhadoras, ainda que 
houvesse desigualdade, concentração de riqueza, 
pobreza, etc.,  no atual período em que estamos 
nota-se uma crescente acumulação no topo, ao 
invés de um desenvolvimento amplo.

 No caso do Brasil, esse desenvolvimento é 
impedido, pelo que Moro Junior (2007) nomeia 
como “acumulação entravada”, tal dinâmica é 
de)nida pela expatriação do capital excedente, 
herança do período colonial. Esta dinâmica 
enrijece a estrutura de classes no Brasil, e 
interfere no desenvolvimento da sociedade em 
si, uma vez que o poder continua nas mãos das 
elites e não há investimento na cidade. Martins 
(2008), também observa essa fragmentação, que 
não se estendeu a toda população:

O mundo moderno chegou fragmentária 
e marginalmente a São Paulo já no 
século XVIII, justapôs-se aos costumes, 
criou ilhas de racionalidade econômica 
e política, conviveu com as estruturas 
fundamentais de uma economia 
à margem das grandes contas do 
mundo colonial. Por isso, não chegou 
inevitavelmente para todos nem fez 
sentido para a maioria da população. 
(MARTINS, 2008, p.15)

 Durante as décadas de 1960 e 1970, 
o crescimento econômico e urbano dado 
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principalmente pela industrialização permitiu que 
não só no ABC, mas em todo o Brasil, ocorresse 
uma vasta expansão da classe média, reduzindo 
sistematicamente a desigualdade, através da 
construção de um sistema econômico, cujo foco 
era na produção e consumo em massa, com 
sindicatos fortalecidos e bases governamentais 
de apoio e incentivo à indústria.

 Questões culturais ajudaram a moldar essa 
sociedade industrial, que se formava nesses novos 
centros urbanos e auxiliaram a consolidação 
de uma base social forte, com estruturas de 
vida cotidiana características, no caso do ABC, 
sua população tem majoritariamente origens 
interioranas e religiosas advindas do catolicismo. 
Vale colocar que essa população, que em um 
primeiro momento impulsionou a urbanização, 
veio atraída justamente pela oferta de empregos 
existentes nesses novos centros urbanos, dadas 
pelo setor industrial, e que essas ofertas não 
exigiam nível de quali)cação pro)ssional alto. 
Martins (2008), retrata vivências e analisa essa 
cultura industrial e suas heranças:

O homem comum dividido, impotente 
em face dos poderes que cria, não cede à 
inércia das forças que procuram reduzi-
lo à condição de coisa: imagina, fabula, 
interpreta, cria ou preserva, recriando 
ritos e procedimentos cotidianos. 
Recicla relações sociais e concepções, 
reapropria-se das tradições de suas 
origens pré-modernas para enfrentar a 
privação de história e de compreensão 
plena que lhe impõem a modernidade 
que o minimiza e coisi)ca. (MARTIN, 
2008, p.13)

 Essa tendência não é de exclusividade 
brasileira, e se justi)cam em três pontos 
principais, de acordo com Sassen (2016):

Em conjunto com políticas 
governamentais, a indústria 
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desempenhou um papel particularmente 
importante nessa conjunção de 
tendências. Como setor principal nas 
economias com base no mercado 
durante boa parte do século XX, a 
manufatura em massa criou as condições 
econômicas para a expansão da classe 
média porque (1) facilitou a organização 
dos trabalhadores, sendo o sindicalismo 
seu formato mais comum; (2) era 
baseada em grande parte no consumo 
doméstico, e por isso os níveis salariais 
eram importantes, porque criavam uma 
demanda efetiva em economias que eram, 
na maioria, relativamente fechadas; e (3) 
os níveis salariais relativamente altos e 
os benefícios sociais típicos dos setores 
industriais mais importantes tornaram-
se um modelo para setores mais amplos 
da economia, mesmo aqueles que não 
eram sindicalizados ou industriais. 
(SASSEN, 2016, p.27)

 A incorporação dessa classe média como 
trabalhadores durante o período industrial, foi 
o que de fato impulsionou a urbanização, uma 
vez que, segundo Moro Junior (2007, p.23), 
“o aumento da concentração dos meios de 
produção correspondeu ao aumento do número 
de trabalhadores e sua força de trabalho. 
Portanto, o crescimento urbano era pré-requisito 
à consolidação da então incipiente economia 
industrial.”

 Essa dinâmica de urbanização crescente e 
inclusão social começa a ser alterada já na década 
de 1980, onde passa a ocorrer um fortalecimento 
de movimentos de expulsão de pessoas e vínculos 
sociais, caracterizando uma formação predatória 
complexa, que não envolve apenas o interesse 
de um único indivíduo ou governo, mas sim de 
um conjunto de elementos que se auto a)rmam e 
fortalecem cada vez mais esse sistema.
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 Dessa maneira a economia globalizada*, 
colocada em pauta por Sassen (2016), coloca 
em xeque o que se considera como democracia 
liberal,

À medida em que as condições se 
agravam, contribuem para uma terceira 
fase que está apenas começando, e que 
é marcada pelas expulsões – de projetos 
de vida e de meios de sobrevivência, 
de um pertencimento à sociedade, e 
do contrato social que está no centro 
da democracia liberal. (SASSEN, 2016, 
p.39)

 Quando em 1990, a economia passa 
a ser mais globalizada e esse cenário, que 
encontrava-se decadente desde 1980, começa a 
ser mudado com a desconcentração industrial, 
a região promissora do Grande ABC, motim 
de desenvolvimento da capital, passa a ter sua 
principal fonte de renda expulsa do novo modelo 
econômico.

 Essa nova dinâmica global, acaba por 
expulsar classes médias e trabalhadoras de seu 
estilo de vida, empurrando-as cada vez mais 
para as bordas e eventualmente para fora da 
sociedade em que estavam inseridos.

 Com o pós-Guerra Fria e ascensão de 
políticas neoliberais, começa-se a sentir as 
consequências dessa mudança do sistema 
capitalista, os países subdesenvolvidos 
e em desenvolvimento, passam a ter seu 
governo enfraquecido, os quais passam a 
permitir a destruição de economias locais 
e, consequentemente seus sistemas sociais 
correspondentes, em favor de pequenos grupos 
e classes menores, e seus próprios interesses 
econômicos.

 Permitindo dessa maneira a compra 
de lotes de terra para investidores externos, 
além de executar um crescente corte de gastos 
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sociais e de investimentos em mobilidade e em 
seu território, a )m de pagar a dívida externa 
adquirida com FMI e Banco Mundial,  a qual age 
como uma espécie de ferramenta controladora 
nesse novo sistema.

 A partir de 2000 esses re6exos de mudança 
do sistema capitalista tornam-se mais visíveis, 
através do número de desempregados, que se 
torna crescente, uma vez que a desconcentração 
industrial é cada vez maior, a quali)cação 
pro)ssional passa a ser de extrema importância 
para os demais setores, além do que se chama de 
hipermobilidade de capital e a )nanceirização da 
economia, que acaba gerando crises monetárias, 
baseadas em sistemas de créditos e especulação, 
do qual a crise do sistema de empréstimos 
habitacionais nos Estados Unidos em 2007 é 
exemplo marcante (Rolnik, 2015).

 As indústrias em Santo André, foram 
afetadas por essa extensa transição econômica 
e já na década de 1970 começa a apresentar 
uma estagnação industrial. A transição do capital 
industrial para o )nanceiro, somado a Lei de 
Proteção aos Mananciais (Lei no 898/1975), 
que restringia o uso do solo, mais o alto valor 
imobiliário dos lotes de terras em áreas tão dotadas 
de infraestrutura, quanto o Eixo Tamanduateí, 
onde localizavam-se as indústrias, corroboraram 
para uma mudança em toda extensão do eixo.

(...) a atuação do Estado na 
desconcentração industrial da 
Região Metropolitana de São Paulo 
foi extremamente e)ciente aliando 
desde incentivos à instalação de novos 
empreendimentos no interior do estado 
e obstáculos legais para a expansão da 
atividade industrial até a implantação de 
uma adequada infraestrutura regional. 
(MORO JUNIOR, 2007, p. 47)

  Quando olhamos com mais cautela para 
a região do ABC, especi)camente Santo André, 
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notamos que é a partir de 1980, que de fato 
começa a desaceleração econômica, e inicia-se o 
processo de desconcentração industrial, fazendo 
se sentir as transformações, a partir dessa 
transição de modelo econômico, como queda no 
número de empregos e até uma retomada do 
caráter cidade-dormitório.

 Como podemos analisar, um grande 
número de indústrias transferiu-se da região 
ou teve suas atividades encerradas. Como 
consequência direta, o número de empregos caiu 
signi)cativamente também. Sakata (2006) aponta 
valores obtidos segundo a revista Livre Mercado 
de novembro de 2002:

- No Polo Petroquímico de Capuava, 
entre Mauá e Santo André há hoje 1800 
empregados, contra 4000 que havia em 
1990.

- A Rhodia Química de Santo André 
tinha 1400 trabalhadores em meados 
dos anos 80. Hoje não passa de 100.

- Entre as empresas metalúrgicas que 
fecharam, estão: Pierre Saby, fechada 
em 2001 com 300 funcionários; Nordon, 
fabricante de equipamentos para 
cervejarias que possuía 900 empregados, 
deixando vazios ou subutilizados vários 

Imagem 15 - Empresas 
sediadas em Santo André 
1983.
Crédito- Matheus Riga, 
2018. Com base em 
Figueiredo, 2005.

Empresas sediadas em Santo André 1983
(Com pelo menos 300 funcionários) 
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imóveis de sua propriedade com uma 
área total de aproximadamente 50.000 
m2; Black & Decker, fabricante de 
ferramentas e eletrodomésticos, que 
se transferiu de Santo André para o 
Triângulo Mineiro, eliminando 1200 
postos de trabalho; Fichet, fabricante 
de estruturas metálicas, que empregou 
700 trabalhadores antes de falir; entre 
outras. (MÔNACO, 2004 apud SAKATA, 
2006, p.20)

 A questão do desemprego, atrelada a essa 
constante saída das indústrias ou até mesmo do 
decréscimo nos números de empregados, tornou-
se algo dramático, segundo Sakata (2006), 
enquanto no estado de São Paulo a queda foi de 
1,94%, no ABC foi de 14,05%.

[...] em setores industriais considerados 
típicos na região a perda foi mais 
signi)cativa. A indústria metalúrgica, 
por exemplo, perdeu 45% do seu pessoal 
ocupado, ou seja, mais que 20.000 postos 
de trabalho. Os números para a indústria 
mecânica e a industrial de material 
de transporte (que inclui a indústria 
automobilística e a de autopeças) foram 
60% e 35%, respectivamente. (KLINK, 
2001 apud. SAKATA, 2006, p.26)

 Paralelamente observamos um aumento 
de atividades no setor terciário, em comércio 
e serviço, além de um crescente número de 
participação em atividades no mercado informal. 
Vale ressaltar, que tal fato não substitui os padrões 
de riqueza do período industrial anterior, onde 
era possível observar uma crescente expansão 
econômica da classe média trabalhadora.
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 Como podemos ver na tabela, os números 
referentes a pessoas empregadas em atividade 
industrial passa por uma ascensão até 1980, 
quando então começa a decrescer, caindo 50% 
em 1999. Em contrapartida os valores referentes 
as atividades ligadas a comércio e serviço passam 
por um aumento signi)cativo a partir de 1980, 
ainda que não acompanhassem as taxas de 
desemprego, como coloca Moro Junior (2007),

Sobre a crise do emprego no período 
veri)cou-se, que no período 1986/98, 
a indústria extinguiu mais de 179 
mil postos de trabalho, enquanto os 
serviços criaram cerca de 67 mil, o 
comércio, aproximadamente, 14 mil e a 
Administração Pública, pouco mais de 
5 mil. Restou assim um saldo de quase 
cem mil empregos perdidos. (ANAU, 
2001 apud. MORO JUNIOR, 2007, p.75)

 Novos per)s de empresas também foram 
criados, começam a aparecer no mercado 
empresas prestadoras de serviços terceirizados, 
como de limpeza, transporte, alimentação, entre 
outras.

 O declínio industrial foi acompanhado 
por uma diminuição considerável nas taxas de 
crescimento populacional, em contrapartida há 
registros de um aumento da área urbanizada, 
como coloca Sakata (2006). Tal fato deve-se ao 
empobrecimento da população, que não consegue 

Imagem 16 - Número 
de estabelecimentos x 
emprego
Crédito- Matheus Riga, 
2018. Com base em 
Figueiredo, 2005.

Número de estabelecimentos x emprego



56

)rmar seus habitantes em regiões centrais, 
obrigando-os a ocupar as margens das cidades 
através de construções irregulares, como favelas.

O aumento real do preço da terra e 
sua escassez, o empobrecimento da 
população que faz com que habitantes 
de uma região central tenham uma 
maior mobilidade social, os obrigando 
a deslocamentos dentro da metrópole, 
assim como a falta de acesso ao 
mercado imobiliário formal que se torna 
mais elitizado, são fatores associados 
à crescente favelização nas últimas 
décadas. (MÔNACO, 2004 apud. SAKATA, 
2006, p. 32)

 Seguindo a análise de atividades 
relacionadas ao mercado, os grá)cos a seguir, 
mostram ainda a constante queda nas atividades 
industriais, que só se estabiliza e volta a crescer 
timidamente em 1998, logo após a implantação 
do projeto Eixo Tamanduatehy.  

 Após analisar os dados apresentados, 
podemos concluir que Santo André sofreu muito 
com as novas formas de acomodação industriais. 
Com a saída de muitas de suas indústrias, a 
cidade vivenciou problemas econômicos, que 
comprometeram seu desenvolvimento, além 
de experimentar um esvaziamento, ao longo 
do eixo ferroviário – rodoviário da Av. dos 
Estados, gerando um espaço urbano degradado 
e ocioso, com inúmeros terrenos abandonados e 
contaminados pelas antigas indústrias.

As deseconomias geradas pelas 
consequências do esvaziamento 
industrial implicam para o poder público 
municipal no aprofundamento da 
demanda habitacional para baixa renda, 
infra-estrutura urbana, saneamento, 
drenagem, saúde, educação e ainda 
pelos altos índices de desemprego e 

Imagem 17 - Grá)co 
Postos de trabalho por 
setor em Santo André

Crédito- Matheus Riga, 
2018. Com base em 

Sakata, 2006.

Imagem 18 - Empregos 
ocupados na Indústria 

- Estado de São Paulo e 
Região Metropolitana

Crédito- Matheus Riga, 
2018. Com base em 

Sakata, 2006.

Imagem 19 - Empregos 
ocupados na Indústria - 

Santo André
Crédito- Matheus Riga, 

2018. Com base em 
Sakata, 2006.



57

Empregos ocupados na Indústria

Empregos ocupados na Indústria

Postos de trabalho por setor em Santo André
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violência urbana. (MORO JUNIOR, 2007, 
p.68)

 Nesse contexto, a gestão municipal da 
cidade, que não possuía cenário economicamente 
favorável, durante a década de 1990, buscava 
maneiras de se articular ao novo momento da 
economia brasileira, uma vez que assistia a 
cidade tornar-se uma cidade-dormitório mais 
uma vez em sua história. 

 A reestruturação do capital acabou 
por gerar não apenas uma crise na economia 
brasileira, principalmente em cidades como 
Santo André, cuja produção era majoritariamente 
industrial e de população operária, mas também 
uma crise urbana. 
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Imagem 20 - Notícia 
sobre o aumento 
do desemprego na 
região,1999. 
Crédito- Captura de tela 
da autora, 2018. Jornal 
A Folha de São Paulo, 
1999. Disponível online.
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 A instabilidade decorrente da transição 
dos modos de produção, fez com que os 
governos municipais adotassem políticas para a 
recuperação e desenvolvimento dos municípios. 
O então prefeito Celso Daniel, em sua segunda 
gestão, implementou, a )m de discutir o futuro 
da cidade, um fórum com participação popular 
chamado “Santo André Cidade do Futuro” (1997).

 A partir de então a gestão municipal passou 
a estudar a viabilidade de implantar um projeto 
de caráter urbano, para a área do vale do Rio 
Tamanduateí, onde, como já dito anteriormente, 
fora instalado o parque industrial andreense e 
vivenciava um esvaziamento de suas glebas com 
a saída de indústrias. Esta região é de grande 
importância para a cidade não só historicamente, 
mas também urbanisticamente, pois tem ótima 
infraestrutura, e localização privilegiada, situado 
na principal avenida (Av. dos Estados) que corta 
toda a cidade, e faz a ligação com São Caetano, 
Mauá e São Paulo. 

 Jordi Borja, geógrafo e urbanista espanhol, 
foi convidado a prestar uma consultoria a 
cidade, juntamente a arquiteta e urbanista 
brasileira Raquel Rolnik e o economista francês 
Alain Lipietz. Borja, em sua estadia na cidade, 
acreditava que esse êxodo industrial retratado, 
e suas consequências territoriais, como as 
grandes glebas vazias, eram uma oportunidade 
à instalação de equipamentos públicos, e que 
estes seriam motores de transformação para a 
sociedade e cidade.

 Borja também identi)cou como 
potencialidade a proximidade com a capital, e 
identi)cou, assim como busca-se mostrar nesse 
trabalho de conclusão de curso, a Avenida dos 
Estados como um possível eixo de desenvolvimento 
para a cidade. No entanto para que isso fosse de 
fato possível, o arquiteto defendia a otimização da 
acessibilidade e do tempo de chegada da cidade 
de São Paulo.



62

 Lipietz, por sua vez, propunha como uma 
possível solução a associação entre poder público 
e privado, para um desenvolvimento econômico 
mais e)ciente, próprio de economias neoliberais, 
além de uma melhor gestão dos recursos naturais 
existentes.

 Como uma primeira conclusão, a prefeitura 
da cidade e os consultores citados, identi)caram 
esse eixo industrial com potencialidade para 
um novo centro metropolitano alternativo, o 
que poderia signi)car a autonomia da capital 
São Paulo, com premissas para investimentos 
públicos e privados. Dessa maneira o poder 
público seria o responsável por coordenar os 
investimentos privados, que se dariam através de 
parcerias cuja a )nalidade é de desenvolver esse 
importante eixo da cidade, e democratizar essas 
novas espacialidades, tornando-as acessíveis a 
diferentes grupos sociais.

A proposta do Projeto Eixo Tamanduatehy 
(PET), lançado o)cialmente em 
1997, previa a implantação de novos 
empreendimentos econômicos, culturais 
e sociais nos 12 km2 de área de 
in6uência do vale do Rio Tamanduateí, 
por meio de ações integradas entre o 
poder público municipal, a comunidade, 
a iniciativa privada e as instituições 
representativas da sociedade civil, 
sugerindo a inexistência de con6itos e 
a convergência de interesses. (MORO 
JUNIOR, 2007, p. 83)

 O PET foi a maneira que a gestão municipal 
da cidade de Santo André, em 1997 – 1998, 
encontrou para responder às di)culdades que a 
cidade enfrentava desde a transição econômica 
e reestruturação produtivo - tecnológica. Este 
foi pensado, como um projeto a longo prazo, 
possuindo agenda correspondente a 2020, sendo 
uma das âncoras do chamado “Santo André – 
Cidade Futuro”.
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 Para a elaboração dos projetos urbanos, 
que futuramente seriam sintetizados em um único, 
a Prefeitura Municipal de Santo André promoveu 
em 1998 um workshop com técnicos locais, a 
)m de identi)carem e conceberem projetos de 
recuperação urbana, ao longo das antigas áreas 
industriais. No entanto, pouco tempo depois a 
PMSA decide, então, contratar quatro equipes, 
compostas por arquitetos e urbanistas europeus e 
brasileiros, que possuíssem experiência anterior 
em projetos urbanos, para elaborarem propostas 
mais e)cazes de intervenção urbana, para a área 
do Eixo.

Para a concepção do Projeto Eixo 
Tamanduatehy concorreram os exemplos 
norte-americanos, europeus e argentino 
de projetos urbanos estratégicos. 
Comparecem, portanto, os elementos 
característicos desse modelo: a visão dos 
pólos terciários avançados como solução 
para a reestruturação do setor produtivo; 
o destaque para os empreendimentos 
culturais, as áreas livres e de lazer; a 
busca do aproveitamento da dinâmica 
imobiliária; e a valorização do espaço 
público e da qualidade espacial urbana, 
com vistas à qual se deveria contar com 
a contribuição de arquitetos conhecidos 
para o redesenho do eixo. (SOMEKH; 
CAMPOS NETO, 2005)

  A seleção dos quatro coordenadores, se deu 
de maneira não competitiva, sendo os escolhidos: 
Eduardo Leira, Joan Busquets, Christian de 
Portzamparc e, o único brasileiro, Cândido Malta. 
As equipes dos quatro coordenadores deveriam, 
no entanto, ser mistas, compostas por arquitetos 
e urbanistas brasileiros e europeus, cada uma.

 Para a elaboração das propostas, a 
Prefeitura municipal disponibilizou levantamentos 
efetuados, a respeito de áreas vazias, valores 
de terrenos, legislação, potenciais construtivos, 
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uso do solo, entre outras, além de determinar 
que as diretrizes a serem seguidas se fossem 
as determinadas previamente, pela consultoria 
dada por Borja, e Lipietz. Dessa maneira as 
diretrizes do PET, deveriam atrair investidores 
e basearam-se, de maneira geral, nas ações de 
políticas públicas, conforme relata Moro Junior 
(2007), implantadas em Barcelona entre os anos 
de 1983 e 1995, graças a principal in6uência de 
Jordi Borja.

A visão estratégica salientou a 
possibilidade de aproveitar essas 
oportunidades de renovação para 
implementação de projetos que 
combinassem atratividades a)nadas 
com tendências econômicas emergentes, 
concentradas no setor terciário e nos 
serviços especializados – escritórios, 
lazer, turismo, gastronomia, esporte, alta 
tecnologia e assim por diante. (SOMEKH; 
CAMPOS NETO, 2005)

 Os anteprojetos foram expostos em abril de 
1999 em eventos no MASP e no Moinho São Jorge, 
São Paulo e Santo André, respectivamente, a )m 
de atrair olhares e investimentos da iniciativa 
privada, uma vez que o município não possuía 
capital de investimento para nenhum dos quatro 
projetos apresentados.

O principal mote dos defensores destas 
parcerias seria seu auto)nanciamento, 
ou seja, o capital privado viabiliza o 
investimento na reordenação de grandes 
áreas e o poder público investe em áreas 
carentes. (MORO JUNIOR, 2007, p. 55)

    Como estratégia para atrair tais 
investimentos, a prefeitura empenhou forças no 
chamado city marketing, onde este foi amplamente 
divulgado na mídia, como um projeto inovador e 
com características europeias. A seguir podemos 
ver uma notícia de abril de 1999, no jornal A 
Folha de São Paulo:
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Imagem 21 - Notícia 
sobre o lançamento do 
PET, em 1999. 
Crédito- Captura de tela 
da autora, 2018. Jornal 
A Folha de São Paulo, 
1999. Disponível online.
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Primeira fase | as propostas para o eixo

equipe Eduardo Leira

 Eduardo Leira, arquiteto espanhol muito 
reconhecido por estudos e gerenciamento de 
projetos urbanos de grande escala e complexidade, 
ganhador de prêmios importantes, como o Prêmio 
Nacional de Urbanismo da Espanha, colocou seu 
foco em questões estruturais, para elaborar sua 
proposta.

 Leira considerou algumas questões para 
a elaboração de sua proposta, relacionadas a 
mobilidade e macro acessibilidade. Este considerou 
importante as conexões regionais, considerando-
as motores de transformação da malha urbana. O 
projeto do Rodoanel é um dos pontos importantes, 
que ele levara em consideração.

 O rodoanel previsto próximo a divisa de 
Santo André com Mauá, nos arredores da área 
da Pirelli, cujo o projeto já havia sido incorporado 
ao PET, caracterizava um novo acesso à região, 
desta forma geraria condições a elaboração de 
uma nova centralidade.

 Em sua proposta, o arquiteto e urbanista, 
propunha que o Rodoanel se aproximasse da 
cidade e se transformasse em uma avenida 
perimetral.  Além disso a facilidade de conexão da 
área com o aeroporto de Guarulhos foi essencial 
para o projeto, ele propunha então, como coloca 
Sakata (2006), a criação de um tipo de Anel 
Metropolitano com extensão aproximada de 25 
km, chamado “Diagonal ABC”.

Esta diagonal possibilitaria a criação de 
uma nova porta de entrada da cidade 
e junto, a dinamização da área. (...) . 
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. (SAKATA, 2006, p.97)

 Desta forma, a cidade, com essa nova 



67

“entrada” acabaria proporcionando uma nova 
dinâmica de ocupação de seus limites, conforme 
Leira pensava:

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 )nal de linha vindo do centro de 
São Paulo. (LEIRA apud PMSA, 1999 In 
SAKATA, 2006, p.95)        

  Leira, ainda propôs a reestruturação do 
sistema ferroviário, em parceria com a CPTM, 
através da criação de rotas alternativas para 
transportar cargas, fazendo com que fosse possível 
a conexão da linha com o metrô, em São Paulo, 
além da incorporação do terminal metropolitano 
à estação ferroviária. 

Imagem 22 - Diagonal 
ABC. 
Crédito- Imagem 
de PMSA, Eixo 
Tamanduatehy. 
Disponível em Sakata, 
2006.
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 Interessante colocar, que em Sakata (2006), 
a viabilização da Avenida Jacu-Pêssego, tem 
relação direta com a proposta de Leira, uma vez 
que esta possui o traçado extremamente próximo 
ao da Diagonal ABC, que era previsto em sua 
proposta urbana.

 Para a viabilização da proposta, Leira 
previa como motor, a projeção de um centro 
irradiador de desenvolvimento na área da Cidade 
Pirelli, cuja a ideia fugia aos padrões urbanos 
existentes até então das cidades brasileiras.

Quanto ao motor do Projeto, previsto 
para a 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. 
(SAKATA, 2006, p.99)

Imagem 23 - Proposta de 
Leira.

Crédito- Imagem de 
SDUH/DDPU. Disponível 

em Sakata, 2006.
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  equipe Joan Busquets

 Joan Busquets, arquiteto e geógrafo 
espanhol de reconhecimento internacional 
por seus trabalhos desempenhados na área de 
planejamento urbano de Lisboa e Barcelona, 
e também pelo projeto de reestruturação de 
Puerto Madero, na Argentina, é o coordenador da 
próxima equipe, que iremos analisar.

 De maneira geral, pode-se dizer, que 
o arquiteto buscava a boa relação da cidade 
existente com seu per)l natural, incorporando 
assim relevo, água e paisagem.

 Tal discurso incorporado à cidade fez com 
que seu projeto para o eixo fosse caracterizado 
como uma transformação da paisagem, que se 
daria através da criação de um parque linear ao 
longo do vale do Rio Tamanduateí e o tratamento 
das águas do rio, concretizando a transformação 

Imagem 24 - Proposta 
de Leira.
Crédito- Imagem de 
PMSA. Disponível em 
Figueiredo, 2005.
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do até então território abandonado pelas 
indústrias.

 Esse parque proposto agiria como elemento 
integrador das duas margens e das atividades 
desenvolvidas ao longo deste. Busquets colocou 
em pauta o conceito “verde ativo”, que pregava 
a diversidade de usos ao longo do parque. Essa 
proposta aliada a investimentos em mobilidade 
urbana e acessibilidade, articulariam o território, 
dando espaço para os novos usos, devendo atrair 
os investimentos esperados pela gestão municipal.

A estrutura da malha viária projetada 
previa transposições, que ligavam o lado 
rico e o pobre, também foi incorporada 
pelo projeto síntese, mas enfrentava 
di)culdades em sua viabilização em 
função da falta de recursos para as obras 
de arte e os terrenos de particulares. 
(SAKATA, 2006, p. 96)

  Vale colocar, que a proposta de integração 
da CPTM com o metrô, para uma melhor 
articulação com a capital, também foi colocada 
no projeto de intervenção de Busquets para o 
PET.

Imagem 25 - Proposta de 
Parque Linear ao longo 

do Rio. 
Crédito- Imagem 
de PMSA, Projeto 

Eixo Tamanduatehy. 
Disponível em Sakata, 

2006.
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equipe Christian de Portzamparc

 Christian de Portzamparc, arquiteto 
francês, vencedor do prêmio Pritzker de 1994, 
tem como sua principal característica o estudo 
das formas, seus signi)cados e a maneira de 
relacionar estas.

 Para o Eixo Tamanduatehy, Portzamparc, 
estudou ocupações de quadras e suas possíveis 
volumetrias, com )nalidade de promover uma 
cidade mais permeável ao pedestre, através do 
conceito “open block” (quadras abertas). Dessa 
maneira, o arquiteto empenhou seu estudo nas 
relações possíveis entre áreas vazias e áreas 
edi)cadas do eixo, para criar uma nova paisagem 
urbana, mais e)ciente.

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 instalação, 
o ar que circula e torna agradável o 
lugar, de)nindo como “Quadra Aberta”. 
(SAKATA, 2006, p. 100)

Imagem 26 - Modelo 
Linear do Verde que 
se apoia nos sistemas 
estrutrais com que se 
articulam os espaços 
verdes transversais.
Crédito- Imagem de 
PMSA. Disponível em 
Figueiredo, 2005.
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 Defendendo loteamentos diferenciados, 
cujo o conceito principal era este de quadras 
abertas, o arquiteto previa para o eixo, áreas semi 
públicas no centro das quadras, com aberturas 
no alinhamento do quarteirão, e gabaritos 
variáveis para as edi)cações, visando um melhor 
funcionamento de seus edifícios, com insolação e 
ventilação mais e)cientes. 

 Para o desenho das quadras, esta equipe 
previa uma porcentagem não edi)cável das 
quadras, onde nas extremidades, próximas ao 
acesso da quadra, e miolos de quadras, deveriam 
possuir áreas verdes, como jardins e pátios.

 Sobre as ocupações previstas das Quadras 
Abertas, e a estratégia de atrair os investimentos 
necessário a execução do projeto, Portzamparc 
coloca,

Santo André não é uma cidade 
periférica, é ativa e viva. Tomamos 
como base de identi)cação e ligação, às 
linhas de)nidas pelos trilhos do trem 
da Av. dos Estados e da Av. Industrial 
para encontrar um método para que as 
construções ocorram com possibilidades 
de absorver mais habitação e mais 
comércio. Pensamos em planos verticais 
com pequenas torres, porque são 
e)cazes 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. (PORTZAMPARC apud 
ROLNIK, 1999 In SAKATA, 2006, p. 101) 

 No âmbito de mobilidade urbana, 
Portzamparc em seu projeto previa a alteração 
do eixo viário da Av. dos Estados, redesenhando-a 
como uma via semelhante ao boulevard urbano. 
Somado a esta proposta, o arquiteto também criou 
uma via local, localizada entre as vias estruturais 
Av. Industrial e Av. dos Estados, a )m de reduzir 
o tráfego intenso dos automóveis, que passavam 

Imagem 27 - Proposta 
para os terrenos da 
Rhodia e Garagem 

municipal
Crédito- PMSA, Projeto 

Eixo Tamanduatehy. 
Disponível em Sakata, 

2006.

Imagem 28 - O Princípio 
da Quadra Aberta

Crédito- PMSA.
Disponível em 

Figueiredo, 2005

Imagem 29 - Quadras 
Abertas.

Crédito- SDUH/DDPU. 
Disponível em Sakata, 

2006.
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ali e também de articular o acesso às novas áreas 
urbanizadas.
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equipe Cândido Malta

 Cândido Malta, único arquiteto brasileiro, 
responsável por coordenar uma das quatro 
equipes, possui doutorado na área de planejamento 
urbano, com foco em corredores metropolitanos 
como articuladores do espaço urbano.

 Malta, diferente dos demais coordenadores, 
leu a área de maneira peculiar. Entendendo a 
cidade como o organismo que é, e sua diversidade 
de usos, o arquiteto identi)cou quatro “clusters” 
com vocações diferentes, e elaborou sua proposta 
urbana a partir disso. Além disso, foi o único 
que estudou manter os usos existentes, apenas 
visando melhorá-los, cujo desenho proposto 
não acabaria por desencadear a expulsão das 
indústrias, habitações, etc pré-existentes.

 Este buscava manter as quadras amplas, 
sem destruir o tecido existente, respeitando 
sua história e buscando alternativas para 
fazer as transposições, sem que essas fossem 
necessariamente destinadas para o automóvel, 
como viadutos, ou então reparcelando as quadras 
existentes. Malta sobre os edifícios ponte:

(...) é como resolver a costura 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. (MALTA apud. JENNY, 2005 
In SAKATA, 2006)
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  A proposta previa a criação de quatro 
centros e subcentros, com uso e equipamentos 
pensados de acordo com a característica de cada 
uma. Além disso, ainda previa a criação de cinco 
edifícios ponte, ao longo do eixo, com )nalidade 
de integrar as duas margens de Santo André, 
promovendo a permeabilidade através das 
barreiras urbanas existentes, sendo elas: o rio, a 
avenida e a ferrovia.

 Os programas pensados para as áreas 
variavam de parques temáticos, centro de 
multimídia até praias arti)ciais e metrôs de 
superfície.

Imagem 30 - Proposta de 
Cândido Malta.
Crédito- Imagem de 
PMSA. Disponível em 
Figueiredo, 2005.

Imagem 31 - Torres de 
100 andares, edifícios 
ponte, praças temáticas.
Crédito- Imagem 
de PMSA, Projeto 
Eixo Tamanduatehy. 
Disponível em Sakata, 
2006.
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Proposta Cândido Malta

o projeto síntese

        Como pudemos observar, as intervenções 
propostas pelas 4 equipes, foram distintas com 
abordagens, de certa maneira, complementares. 
O objetivo de discutir e encontrar possibilidades 
para a área foi atingido, no entanto fez-se 
necessária adaptações, a )m de trazer os projetos, 
para a realidade do município de Santo André, 
o qual não possuía recursos )nanceiros para 
viabilizar nenhum dos projetos, e que buscava 
despertar o interesse da iniciativa privada, como 
já dito anteriormente.

          Para que fosse possível buscar 
)nanciamento da iniciativa privada, a prefeitura 
estipulou que se )zesse um único projeto, que 

Imagem 32 - Proposta de 
Cândido Malta.

Crédito- Imagem de 
SDUH/DDPU. Disponível 

em Figueiredo, 2005.
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incorporasse os pontos altos de cada uma das 
4 propostas e que, ao mesmo tempo, fosse um 
projeto mais próximo da realidade, a )m de que 
o mercado o entendesse como um investimento 
seguro.

         Nesse contexto foi constituído o “Grupo 
Promotor”, em junho de 1999, composto por 22 
pessoas atuantes do poder público, empresários, 
integrantes do Fórum da Cidadania do ABC, 
pro)ssionais ligados à urbanismo e a imprensa. 
Sua função era, além de sistematizar o projeto 
síntese e de promover debates públicos, assegurar 
a criação de uma entidade, que fosse capaz de 
gerir o projeto dando continuidade ao programa, 
independente das gestões políticas futuras.

         De maneira geral, o projeto síntese 
estabeleceu diretrizes que visavam uma melhor 
projeção do espaço público, com maior número 
de praças e áreas verdes ao longo do perímetro 
estabelecido para o eixo e passeios públicos 
quali)cados. Somado a isso teríamos como 
elemento estruturador do projeto, um novo 
sistema viário, que previa o redesenho da Av. 
dos Estados, onde seria adicionada uma via local 
paralela a seu traçado, e nos fundos de lotes, 
cujo o fundo é a ferrovia, seria construída uma 
via lindeira, a )m de facilitar o parcelamento 
das grandes quadras existentes, reconstituindo a 
malha urbana e diminuindo as distâncias entre 
os 1º e 2º subdistritos da cidade, segundo Sakata 
(2006).

Imagem 33 - Grande 
Parque Linear ao 
longo da via férrea, 
com grandes passeios, 
ciclovia, canais, 
paisagismo e resgatando 
o trem da memória da 
cidade.
Crédito- PMSA, Projeto 
Eixo Tamanduatehy, 
2000. Disponível em 
Sakata, 2006.
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 Figueiredo (2005), ressalta a preocupação 
da prefeitura em estabelecer de maneira 
clara essas diretrizes estruturadoras, durante 
a primeira gestão, que seriam aplicadas ao 
território em áreas estratégicas1, a )m de que 
esses empreendimentos funcionassem como 
motores de desenvolvimento para a reconversão 
urbana e em cadeia propiciassem mais 
investimentos e segurança a novos investidores. 
São as 12 diretrizes urbanísticas estruturadoras, 
identi)cadas por Figueiredo (2005): 

1. Espaço público estruturante

2. Binômio de macro acessibilidade

3. Ferrovia como eixo revitalizador

4. Redesenho do arruamento local

5. Quadras abertas

      Questões relacionadas a macro 
acessibilidade, também foram incorporadas 
às diretrizes do projeto síntese do PET, 
em ações conjuntas ao governo estadual, 
como o prolongamento da Av. Jacu-Pêssego, 
modernização da linha férrea (em parceria com 
a CPTM) e o prolongamento da Av. dos Estados 
até a Av. Papa João XXIII, em Mauá.

Imagem 34 - Interligação 
com Jacú-Pêssego.

Crédito- Imagem de 
SDUH/DDPU. Disponível 

em  Sakata, 2006.

1 Foram consideradas 
empreendimentos e 
operações urbanas 
que já estavam em 

andamento, como o 
shopping abc – operação 

urbana industrial I, 
Cidade Pirelli, Auto 

Shopping Global, 
UniABC, nova rodoviária 

e a requali)cação 
urbana da Praça de 

Santa Terezinha.  
Além da região da 
praça 18 do Forte, 

que deveria abrigar 
um novo terminal 

intermodal, entorno 
do Rio Tamanduatei, 

que deveria sofrer 
requali)cação 

paisagística e receber 
tratamento para suas 

águas, se transformando 
em um ícone da nova 
identidade simbólica.
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6. Convivência com as indústrias

7. Mosaico verde

8. Elemento água

9. Mistura de Usos

10. Mistura de portes de empreendimentos

11. Mistura de classes sociais

12. Integração transversal dos tecidos urbanos

 Quando espacializadas, as diretrizes 
deram origem a um novo desenho para o PET.

         Mesmo com estabelecimento de diretrizes, 
estas não foram institucionalizadas por lei ou 
decreto, e portanto, permitia que as intervenções 
ao longo do eixo ocorressem de maneira 
particular, de acordo com cada empreendimento. 
As contrapartidas2 negociadas com a prefeitura 
pela iniciativa privada, eram estudadas caso a 
caso e decididas através de ações conjuntas entre 
investidores e a coordenação municipal do PET.

(...) um dos pressupostos que norteava 
o desenho inicial do Projeto Eixo 
Tamanduatehy era o das relações 
imbricadas entre a estratégia de 
desenvolvimento para a cidade e a 
pactuação e negociação entre os agentes 
acerca do uso desta área. (KLINK, 2011, 
p.122)

          A PMSA acreditava na concretização do 
projeto, justamente, através dessas negociações 
pontuais, as quais deveriam responder as 
diretrizes citadas anteriormente, e consolidariam 
assim, a nova imagem buscada para o eixo.

         No entanto, a ausência de um fundo 
municipal para investimentos no eixo 
e, consequentemente, a necessidade de 
investimentos privados, ainda era um problema 
que comprometia o Projeto Síntese, pois este 
possuía inúmeras brechas em suas diretrizes, 
uma vez que estas não eram tão detalhadas 

2 Nome dado às 
intervenções privadas 
para a melhoria 
da cidade, através 
da negociação 
entre Prefeitura e 
Empreendedor, como por 
exemplo requali)cação 
de áreas verdes ou vias.
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e especí)cas, o que acabava sendo motor para 
contestações e negociações demasiadas, pela 
iniciativa privada.

         O Projeto Síntese recebeu inúmeras 
críticas na época, por não incorporar questões 
levantadas nos debates do projeto “Santo André 
Cidade Futuro”, responsável pela viabilização 
do PET, como já dito anteriormente. Questões 
relacionadas ao direito à cidade, habitações de 
interesse social, “cidade ilegal”, estavam fora dos 
interesses discutidos pela iniciativa privada e 
seus investimentos.

         Neste momento do projeto, sua e)cácia e 
viabilidade estavam completamente atreladas a 
capacidade de negociação da Prefeitura com os 
investidores. A )gura política de Celso Daniel, 
prefeito da cidade, era de extrema importância, 
uma vez que este desempenhava um papel 
importante de facilitador para as negociações 
e reconversão econômica desejada para o eixo, 
superando a imagem de subúrbio industrial 
e espaço de passagem entre Porto de Santos e 
Capital.

Segunda fase

         Com a morte do prefeito idealizador 
do Projeto Eixo Tamanduatehy, Celso Daniel, 
inicia-se a segunda fase do projeto, de 2001 – 
2002, nomeada como a fase da aterrissagem, 
por Klink (2011). Em 2002, João Avamileno 
assume a prefeitura e o PET deixa de ser tratado 
diretamente com o prefeito e passa a ser gerido 
pelo Departamento de Projetos Urbanos. Com 
tudo, houve uma descontinuidade nos trabalhos 
do PET e alteração da equipe que compunha o 
Grupo Promotor.

         Sob nova liderança do arquiteto Enio 
Moro Junior, e nova equipe, iniciam-se debates 
a respeito da necessidade de esclarecimentos 
à população e aos outros agentes envolvidos, 
sobre a participação popular no Projeto, após 

Imagem 35 - Projeto 
Síntese.
Crédito- PMSA, 
Imagem de Projeto 
Eixo Tamanduatehy, 
2000.Disponível em 
Figueiredo, 2005.
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as críticas, já apresentadas, sobre a gestão 
passada. Dessa maneira o documento “Projeto 
Eixo Tamanduatehy: Urbanismo includente 
e participativo”, feito pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, expressou novas 
diretrizes a serem consideradas a partir de então.

O conceito chave do Projeto Eixo 
Tamanduatehy é o Urbanismo 
Includente, que alia a captação 
pública das mais-valias imobiliárias e 
fundiárias à promoção da reabilitação 
urbana da área com ações integradas de 
participação popular, desenvolvimento 
econômico e inclusão social. (PMSA/
SDU, 2001 apud SAKATA, 2006, p.121)

 Dessa maneira foram reformuladas, a 
partir do Projeto Cidade Futuro, Orçamento 
Participativo, dos debates e colocações dos atores 
locais (governo local, comunidade, instituições e 
iniciativa privada) as diretrizes, prioridades e as 
estratégias necessárias para alcançar o desejado.

         As novas diretrizes consideravam: geração 
de trabalho e renda por meio da manutenção e 
atração de atividades produtivas, participação 
popular nos processos de decisão, urbanismo 
includente, inserção de habitações de interesse 
social, reabilitação urbana e direito à cidade.

Seu principal objetivo era promover a 
reabilitação urbana da área do Projeto 
Eixo Tamanduatehy por meio do 
comprometimento dos atores locais, 
possibilitando a construção coletiva 
de uma dinâmica que garantisse a 
sustentabilidade social, econômica e 
ambiental, sendo que as estratégias 
eram: sensibilização, conscientização 
e construção coletiva pelos atores 
envolvidos; instrumentar a transferência 
de valores materiais, como propriedade 
e renda, e valores simbólicos, como 
gestão democrática, participativa e 
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direito irrestrito à cidade, para promoção 
da equidade social; socialização 
dos problemas, con6itos, limites e 
possibilidades; acompanhamento 
constante do desempenho do Projeto por 
índices e indicadores locais, regionais e 
nacionais. (SAKATA, 2006, p.122)

 Além disso, Figueiredo (2005), identi)ca de 
maneira mais clara as novas diretrizes urbanas, 
sendo elas:

1. Espaço público estruturante

2. Macro-acessibilidade: anel viário 
metropolitano e intermodalidade

3. Três eixos revitalizadores: ferrovia, Av. dos 
Estados e Av. Industrial

4. Estruturação e permeabilidade dos tecidos 
urbanos locais

5. Ambiência: quali)cação da paisagem 
através do mosaico de áreas verdes, da água, da 
qualidade ambiental e do incentivo às formas 
organizadas de comunicação visual

6. Coexistência territorial de usos: convivência 
de usos e classes sociais

7. Inclusão social: recuperação das áreas 
favelizadas e constituição de um banco de terras 
para habitação de interesse social

         A )m de sensibilizar a população sobre 
a importância da proposta do PET, a gestão 
municipal passou a realizar debates e seminários, 
nos bairros do município, apresentando e 
discutindo o projeto a estudantes do ensino médio 
e outras parcelas da comunidade, incorporando 
ao máximo a sociedade civil, enquanto um dos 
atores.

         Um novo sistema de )nanciamento também 
foi proposto, fundamentado pela captação de 
capital fundiário urbano, através de instrumentos 
urbanos como outorga onerosa, destinando-o 
ao )nanciamento de obras, programas sociais e 
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serviços, segundo Sakata (2006).

         Ao longo do período, empregos foram 
gerados, de maneira geral, todos no setor terciário, 
em empreendimentos que se instalaram ao longo 
do eixo, é importante lembrar que tais empregos 
não conseguem reconstituir a qualidade de renda 
e trabalho, obtida no setor das indústrias.

Todas as operações e parcerias 
efetuadas dentro do projeto Eixo 
Tamanduatehy no período entre 1997 a 
2001 geraram para a cidade, segundo 
dados da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, 14 mil empregos entre diretos, 
indiretos e envolvidos na construção 
civil. Signi)cando 11% do total de 
postos de trabalhos formais que 
permitiram ganhos de R$ 31,8 milhões 
como contrapartida em operações 
para a cidade, que correspondem a 
5,78% da receita total do município 
em 2001. (PMSA/SDU, Projeto Eixo 
Tamanduatehy: Urbanismo includente e 
participativo, 2001 apud SAKATA, 2006, 
p.125)

         Além dessa questão, a gestão e implantação 
do PET, passava por outras questões importantes,

- Captação da valorização imobiliária: 
apesar da normatização urbanística, 
tributária e do desenvolvimento 
econômico implementada em nível 
local, que permitem a transferência 
de propriedade e renda de áreas 
valorizadas pelo uso, ocupação e infra-
estrutura, enfrentou di)culdades devido 
à legislação nacional, que preserva 
direitos aos proprietários que realizem 
retenção especulativa da terra. Somente 
após 2001 a legislação nacional 
instrumentou os municípios para 
intervenções mais efetivas;
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- Propriedade, uso e ocupação do solo: a 
tradição patrimonial brasileira preserva 
direitos aos grandes proprietários de 
terra que frequentemente apresentam 
resistência e interesses con6itantes com 
o desenvolvimento do projeto;

- Habitação, saneamento, drenagem 
e transportes: os investimentos 
necessários para a plena resolução 
destas questões deveriam contemplar 
recursos regionais e nacionais. Como 
não é prioridade do governo nacional, 
o ônus destas questões é do município. 
(SAKATA, 2006, p.124)

         A implantação das pistas locais na Av. 
dos Estados e a via lindeira à CPTM, previstas 
na primeira fase pelo Projeto Síntese, acabaram 
sendo abandonadas, já a melhora dos passeios 
foi estudada e implantada em alguns trechos, 
junto ao Departamento de Parques e Áreas 
Verdes, juntamente com o aumento do valor de 
recuo obrigatório nos lotes da Av. dos Estados e 
o incentivo a construção de áreas verdes nesses 
recuos.

         Por não haver uma política de atualização 
de dados3, embora segundo a prefeitura municipal 
(informação verbal, 2018), exista um projeto 
de atualização através de georreferenciamento, 
os dados tornam-se imprecisos e acabam 
acarretando a impossibilidade de implantação 
de novos empreendimentos. Além disso não 
houveram estudos sobre os empreendimentos 
instalados e já consolidados, conforme coloca 
Sakata (2006), fato que é de extrema importância 
para a elaboração de um Plano Diretor, com 
diretrizes de médio e longo prazo.

Uma vez que, não havia uma diretriz 
de médio e longo prazo e o Eixo 
funcionava sempre reativamente, à luz 
dos empreendimentos e da vontade 
dos empreendedores. Outra questão 

3 A falta de informações 
básicas sobre o Eixo, 
como de infraestrutura 
instalada, é um 
grave problema a ser 
enfrentado pela gestão 
municipal, tal dado foi 
encontrado em Sakata 
(2006) em uma entrevista 
realizada com Moro 
Junior. Ainda hoje, 12 
anos após o projeto de 
Sakata (2006), ainda 
encontramos problemas 
como este, a obtenção 
de dados sobre o eixo 
é muito precária, 
principalmente dados 
técnicos do território, a 
base dwg utilizada para 
estudos, mostrado mais 
adiante, é da década de 
1970.
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colocada era que nunca )zeram um 
projeto na gestão de Moro e as diretrizes 
do Projeto Síntese da primeira fase 
foram abandonadas, o que havia era 
um plano de massas que se acomodava 
às exigências dos empreendimentos em 
potencial. (SAKATA, 2006, p.128)

 É ainda nessa fase que, segundo Klink 
(2011), foram negociadas uma série de operações 
urbanas consorciadas, aprovadas por leis 
especí)cas, a )m de possibilitar a ocupação 
dos espaços existentes no eixo com comércios 
e serviços, uma vez que a legislação, até então 
vigente, destinava o uso daquele território à 
atividade industrial, exclusivamente.

Terceira fase

         A terceira fase do projeto compreendida 
entre 2003 – 2005, segundo Klink (2011), e de)nida 
pelo mesmo, como a fase da imersão do Projeto 
no novo Plano. Durante o período, a gestão do 
projeto, passa por novas alterações, o que acabou 
por di)cultar a continuidade dos trabalhos. 
Dessa maneira, a atividade relacionada ao PET, 
acabou se restringindo ao acompanhamento das 
Operações Urbanas estabelecidas e parcerias, 
que também já haviam se efetivado ao longo do 
eixo. 

 Ao mesmo tempo, com o surgimento do 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 10 de julho 
de 2001), a prefeitura de Santo André em 2002, 
passou a discutir a elaboração de um Plano Diretor, 
com a chamada função social da propriedade, o 
que, por sua vez, gerou de certa maneira uma 
mobilização da sociedade em torno da discussão.  

Dois anos e meio de negociação e 
articulação resultaram na aprovação 
do novo Plano Diretor em dezembro de 
2004, de)nindo o Eixo como projeto de 
requali)cação urbana, aplicando no seu 
território um conjunto de instrumentos 

Imagem 36 - Segubda 
fase do Projeto, 

mostrando as Operações 
Urbanas, as Parcerias 

e os Empreendimentos 
realizados desde a 

primeira fase.
Crédito- Imagem de 
PMSA/SDUH/DDPU. 

Disponível em Sakata, 
2006.
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urbanísticos previstos pelo Estatuto da 
Cidade. (KLINK, 2011, p.123)

 Acreditava-se nesse momento, que para 
colocar o Projeto em prática, seria necessária uma 
melhor administração, e isso só seria possível se 
apoiada nesses instrumentos previstos no novo 
Plano Diretor.

         Como já dito anteriormente, por não haver 
um fundo público destinado a investimentos no 
PET, em 2003, a gestão municipal julgou pertinente 
a mudança da liderança do Projeto, que até 
então era de um funcionário público da própria 
prefeitura, e que possuía formação acadêmica 
voltada a área de urbanismo, para a contratação 
do pro)ssional Jayme Marques, da iniciativa 
privada, que possuía maior conhecimento em 
mercado, a )m de compreender os mecanismos 
e atrair novos investimentos para o Eixo.

         Como consequência, a gestão do PET e sua 
possível implantação assumiu um caráter mais 
mercadológico.

Jayme Marques procurou empreender 
uma “visão mercadológica”, promovendo 
maior agressividade na busca por novos 
negócios, procurando gerar novos 
empregos e, com isso, promover a 
inclusão, retomando a política que havia 
na primeira fase do projeto. (SAKATA, 
2006, p.130)

  Dessa maneira o Eixo passou a ser 
enxergado como uma espécie de catálogo, o qual 
oferecia alternativas para o mercado imobiliário 
e excluía a sociedade civil e sua participação. 

 A ideia foi, de fato, montar um book, dividido 
em setor A e setor B, de cada área correspondente, 
assim como os usados em imobiliárias, com as 
devidas características de acesso, infraestrutura, 
dimensionamento, edifícios no entorno próximo, 
vocação econômica, entre outras, de acordo com 
Figueiredo (2005).
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O book “Áreas Potenciais para novos 
Empreendimentos” apresentava e 
divulgava lotes ainda desocupados ou 
desativados como áreas propícias a 
novos usos ou à instalação de novos 
empreendimentos em lotes desocupados 
ou com indústrias desativadas (...) 
(FIGUEIREDO, 2005, p.249)

 Esta terceira fase é marcada pela adequação 
das propostas ao mercado imobiliário, visando 
apenas investimentos sem clareza das diretrizes 
urbanas públicas delimitadas para a área, como 
já dito. A consequência disso, se re6ete na perda 
de força da questão colocada como principal, 
durante as fases anteriores, de garantir o direito 
à espaço através público.

         De toda maneira, com o Estatuto da Cidade 
(2001) e o novo Plano Diretor da cidade (2004), 
uma reestruturação jurídica estava por vir, e 

Imagem 37- Setor A - 
Industrial B, Jardim.
Crédito- PMSA. 
Disponível em 
Figueiredo, 2005.
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permitiu que empreendimentos se instalassem na 
área e “devolvessem” a cidade, espaços melhores 
e mais bem articulados, ainda que, muitas vezes 
estes estivessem diretamente ligados a interesses 
privados, e os benefícios públicos )cassem 
secundarizados, como veremos a seguir.

Imagem 38- Setor B - 
Industrial B, Campestre.

Crédito- PMSA. 
Disponível em 

Figueiredo, 2005.

Imagem 39- Estudo de 
áreas foco de Operações 

Urbanas Propostas.
Crédito- SDU/

DPU, Projeto Eixo 
Tamanduatehy, 2004. 
Disponível em Sakata, 

2006.
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Operações urbanas resultantes do PET

 A cidade de Santo André já experimentava 
“Operações urbanas”, antes mesmo deste 
instrumento ser regulamentado no Estatuto da 
Cidade em 2001, no entanto estas aconteceram 
de maneira pontual e sem grande abrangência.

As “Operações Urbanas” em Santo 
André aconteceram no âmbito dos 
empreendimentos pontuais, conforme 
a necessidade de adequação para 
a implantação frente à legislação e 
exigências das diretrizes urbanísticas. 
Elas tornaram-se projetos de lei que 
foram aprovados pela Câmara de 
Vereadores, pontualmente.

Não havia a delimitação de uma área de 
intervenção e não tiveram investimento 
público, nem a criação dos CEPACs4. 
(SAKATA, 2006, p. 145)

         Mesmo tais acordos entre a prefeitura e os 
investidores privados, anteriores ao Estatuto da 
Cidade e até mesmo anterior ao PET, acabaram 
sendo incorporados à lista de empreendimentos 
localizados no Eixo, como fruto do PET ou de sua 
intenção. A viabilidade desses projetos ao longo 
do eixo se deu através de parcerias entre o poder 
público e os investimentos privados, no )nal dos 
anos 1990.

         A primeira Operação Urbana da área foi a 
Lei 7.496/97 – Operação Urbana Industrial I, com 
lançamento anterior ao PET em 1998. Dada a 
partir da negociação entre a Prefeitura Municipal 
e as incorporadoras Cyrela Empreendimentos 
Imobiliários e Brazil Realty, cuja a )nalidade era 
a de construir o ABC Plaza Shopping, atual Grand 
Plaza Shopping, que teve sua sede implantada 
em um antigo terreno da indústria desativada: 
Black & Decker, e utilizar seu galpão e instalações 
prediais deixados por ela.

         Quando Celso Daniel assumiu o cargo de 

4 Certi)cados de 
Potencial Adicional de 
Construção
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prefeito da cidade em 1997, o projeto do Shopping 
já havia sido aprovado, no entanto ele deixava a 
desejar no que dizia respeito a conexão com o 
lote, malha viária e seu entorno. A partir disso, 
iniciaram-se as negociações da Prefeitura com as 
incorporadoras responsáveis pela construção do 
empreendimento, a )m de que este fosse revisado, 
já que as mudanças propostas pela prefeitura 
acabariam sendo positivas para ambos. Como 
resultado o acordo foi )rmado pela Lei 7.496/97 
e seguiria as diretrizes determinadas no Plano 
Diretor Municipal vigente (1995).

         Dessa maneira, em contrapartida às 
concessões e mudanças dos índices urbanísticos 
realizadas pela Prefeitura municipal, as 
incorporadoras citadas, realizaram um projeto 
de requali)cação urbana em um raio de 
aproximadamente 500 metros da Av. Industrial, 
avenida em que o Shopping se localiza, 
recuperando essa área degradada da cidade, 
através da duplicação da via, readequação 
de mobiliário urbano, iluminação pública, 
calçadas, além da ampliação viária do Viaduto 
Pedro Dell’Antonia e redesenho da Rua Itambé, 
conforme coloca Sakata (2006).  

 Conclui-se que apesar dos ganhos urbanos, 
as obras realizadas bene)ciaram em grande 
parte o próprio empreendimento, facilitando 
seu acesso e requali)cando seu entorno, o que 
acabou por valorizá-lo. Os ganhos por parte da 
população foram secundários, como uma espécie 
de consequência aos do próprio Shopping, que 
segundo a prefeitura, não deixaria de ser um 
empreendimento voltado a população, sendo 
este classi)cado como um dos chamados: 
equipamentos público-privados, neste caso, um 
equipamento privado de uso público.
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 Em setembro de 1998, após 
aproximadamente 1 ano de estudos e negociações 
entre a PMSA e a Pirelli, foi apresentado à 
Câmara, o projeto referente ao polo de comércios 
e serviços com complexo hoteleiro e novas áreas 
de lazer, que seria implantado no local em que 
havia a antiga indústria Pirelli Cabos. 

 Este, assim como o projeto anterior foi 
incorporado a lista de projetos do Eixo, pois 
considera-se que este só pode ser requisitado e 
viabilizado após a proposta de Leira para o eixo, 
como já visto anteriormente, em que se propunha 
um novo centro irradiador justamente nessa área.

 O projeto foi nomeado como Cidade Pirelli 
e teve sua implementação regulamentada pela 
Lei 7.747/98 – Operação Urbana Cidade Pirelli. 
Tal Operação Urbana tinha como objetivo a 
requali)cação urbana, através da valorização 

Imagem 40- Fábrica 
General Eletric, 1953 

(depois Black and Decker 
e atual Grand Plaza 

Shopipng)
Crédito- foto de Thomas 

Corrêa. Publicada em 
Fotos antigas de Santo 

André, 2018.

Imagem 41- Terreno 
Black and Decker 

Crédito- PMSA.
Disponível em Sakata, 

2006.

Imagem 42- Terreno ABC 
Plaza Shopping (atual 

Grand Plaza shopping)
Crédito- PMSA.

Disponível em Sakata, 
2006.
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ambiental, melhoria do sistema viário e sua 
malha, criação de retornos, possibilitar o acesso 
ao empreendimento, criação de uma “praça 
urbanizada” e a implantação de equipamentos 
urbanos. Sendo assim, 

O objeto da Operação para se alcançar os 
objetivos estabelecidos pela Operação propunha 
as seguintes ações:

1 – reurbanização da Avenida Giovanni 
Batista Pirelli com duplicação da via, 
criação de canteiro central, criação de 
pistas de desaceleração e conversão, 
readequação de infraestrutura urbana 
instalada e implantação de praça 
urbanizada com tratamento paisagístico;

2 – execução de viaduto sobre a via 
férrea;

3 – alteração do sistema viário;

4 – construção de unidade escolar em 
função da demolição da Emei Homero 
Thon, que )cava no trecho da avenida 
a ser duplicado. (SAKATA, 2006, p. 149)

 Além de tais solicitações e acordos entre 
prefeitura e empresa, como a alteração do uso 
do solo previsto no Plano Diretor vigente, foi 
necessário realizar algumas desapropriações 
para que fosse viabilizado o projeto, como a 
remoção da população que residia no terreno da 
atual praça, que depois foi doada ao município. 
Ao todo foram 50 casas desapropriadas, 

O processo de negociação com as famílias 
(50 casas) iniciou-se em agosto de 1998, 
com várias reuniões para apresentação 
do projeto, esclarecimentos sobre a 
forma de avaliação dos imóveis com 
contratação de um perito e o pagamento 
das indenizações. (SAKATA, 2006, p.152)

 A organização dos moradores da 
área, juntamente ao interesse de viabilizar o 
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projeto da Pirelli, garantiu que as pessoas que 
foram desapropriadas, fossem reembolsadas 
satisfatoriamente. Identi)ca-se nesse movimento, 
um primeiro processo de gentri)cação provocado 
pelo PET, onde a população carente que habitava 
ali anteriormente não fazia parte dos interesses 
da iniciativa privada, nem para as intenções que 
estes tinham para a área. 

 A construção e alteração de parâmetros 
urbanos, foram possíveis através da ferramenta 
Outorga Onerosa. Vale colocar que toda 
arrecadação obtida com essa ferramenta, fora 
destinada ao Fundo de Desenvolvimento Urbano, 
e foi aplicada na construção de uma cobertura, 
para a principal via de comércio pedonal de 
Santo André, na Rua Coronel Oliveira Lima, que 
não fazia parte do Eixo, mas sim de um outro 
projeto de requali)cação urbana nomeado 
“Viva o Centro”. Com isso podemos classi)car 
neste momento, o FDU como uma ferramenta 
ine)ciente, uma vez que o capital obtido não era 
investido necessariamente na área, o que por sua 
vez di)culta a criação da centralidade desejada, e 
não oferece benefícios ao investidor, ainda que de 
forma indireta. 

 O projeto como foi concebido inicialmente 
não foi efetivado. Foram instaladas na área a 
TIM (com call center e área de desenvolvimento 
de softwares), Prysmian (empresa de cabos 
associada a Pirelli), e houve ainda a venda de um 
dos terrenos para a instalação de um campus da 
UniABC, no entanto após a instalação da TIM, 
o terreno em que a UniABC seria instalada foi 
recomprado pela Pirelli. 

 Além disso, notava-se que a iniciativa 
privada, não sentia segurança para realizar 
investimentos no Eixo, ainda que transformações 
estivessem ocorrendo, como a melhora da malha 
viária, não havia um contexto de valorização 
segura que pudesse gerar lucros, uma vez que 
os empreendimentos ainda estariam isolados. O 
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projeto acabou sendo abandonado com o passar 
do tempo, pois a Pirelli não conseguia parceiros 
investidores.

Imagem 43- Fábrica 
Pirelli, 1934.
Crédito- foto de Elisabete 
Torres. Publicada em 
Fotos antigas de Santo 
André, 2016.

Imagem 44- Cidade 
Pirelli hoje.
Crédito- Edo Rocha 
arquitetos, 2006. 
Disponível em Sakata, 
2006.

Imagem 45- Projeto 
Cidade Pirelli. 
Crédito- Edo Rocha 
arquitetos, 2006. 
Disponível em Sakata, 
2006.
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 Diferente da Operação Urbana Cidade 
Pirelli, a Operação Urbana Industrial I gerou 
especulação e discussões a respeito do Eixo, que 
acabou atraindo a atenção de investidores para 
a possível criação de uma nova centralidade, em 
1999. 

 Um terreno na Av. Industrial atraiu a 
atenção do grupo internacional Accor Hotels. O 
interesse pela implantação de um hotel de grande 
porte na cidade já havia sido indicado, como 
vimos, no projeto da Cidade Pirelli, no entanto o 
terreno pelo qual os dois grupos pertencentes a 
rede Accor, Mercure e Íbis, se interessaram fazia 
frente para a Av. Industrial (mesma avenida em 
que o empreendimento fruto da Operação Urbana 
Industrial I está localizado),  vizinho do antigo 
Parque Duque de Caxias, atual Parque Prefeito 
Celso Daniel. No entanto, o Plano Diretor vigente 
(1995), não permitia a construção de edifícios 
com mais de um pavimento em lotes lindeiros a 
parques municipais. 

 Para que fosse viabilizada a implantação 
dos hotéis seria necessária uma alteração no 
Plano Diretor, e para isso fez-se a Lei 7.873/99 
que instituiu a Operação Urbana Industrial II e 
adicionou-se o Artigo 265 no Plano Diretor, o qual 
embasava a alteração das restrições do Plano 
Diretor, quando diante de Operação Urbana. 

 Para a implantação dos hotéis, a prefeitura 
solicitou como contrapartida a doação de 20% da 
área total do lote para o Parque, e respeitassem 
os índices estabelecidos pela Lei 7.873/99: Taxa 
de Ocupação Máxima total de 0.3, Coe)ciente 
de Aproveitamento 2.5 e gabarito máximo de 
41 metros, recuos frontais 6 metros, fundos 10 
metros e laterais de 5 metros. 

 Com localização privilegiada, os 
empreendimentos continuaram a valorização 
imobiliária iniciada com a instalação do 
Shopping, em 1998. Em 2003, a Cyrela em 
parceria com a empresa Souhen Nahas construiu 

5 A criação de parques 
municipais implicará na 
proibição automática de 
construção de qualquer 
edi)cação com mais de 

um pavimento, nos lotes 
lindeiros, observadas as 
demais normas de uso e 
de construção previstas 

em lei. 
1 – Excetuam-se do 

disposto no “caput” deste 
artigo as construções 

destinadas a residências 
unifamiliares, que 

poderão ser edi)cadas 
com até dois pavimentos.

2 – Para efeito de 
aplicação do disposto 

neste artigo consideram-
se parques municipais 

aqueles existentes até a 
data de aprovação deste 
plano diretor, e aqueles 

que vierem a ser criados 
posteriormente.

3 – A restrição 
estabelecida neste artigo 

poderá ser alterada 
mediante Operação 

Urbana devidamente 
autorizada por lei 

especí)ca, observados 
critérios de mitigação 

de impactos ambientais 
ao parque através de 
índices e parâmetros 

urbanísticos restritivos.
(PMSA, Lei n 7837/99)
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um condomínio residencial de alto padrão, com 
3 edifícios, “Jardim do Parque”. As unidades 
habitacionais foram vendidas com valor superior 
ao de mercado, evidenciando o processo de 
especulação imobiliária iniciada a partir das 
Operações Urbanas Industrial I e II. 

 Atualmente, novos edifícios residenciais 
de médio e alto padrão foram instalados na 
área compreendida pelas Operações Urbanas 
Industrial I e II, em terrenos que abrigavam 
indústrias no passado. 

Imagem 46 - Vista aérea 
de terreno contaminado 
em Av. Industrial, 2007.
Crédito- Retirada do 
Google Earth.

Imagem 47 - Vista aérea 
do mesmo terreno com 
construção de edifícios 
residenciais, em Av. 
Industrial, 2018.
Crédito- Retirada do 
Google Earth.
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termos de compromisso: uma forma de 

viabilizar empreendimentos

 Como não haviam instrumentos legais, 
que fossem capazes de pré-de)nir as chamadas 
“contrapartidas”, dadas por parte dos investidores 
- já explicada anteriormente, a elaboração de 
termos de compromisso, com foco em diretrizes 
urbanas, tornou-se uma prática recorrente para 
empreendimentos realizados ao longo do eixo, 
a )m de viabilizar e efetivar suas implantações, 
segundo Sakata (2006).

 As contrapartidas eram discutidas 
e de)nidas caso a caso diretamente com a 
prefeitura municipal. De maneira geral, esses 
compromissos eram )rmados com proprietários 
de empreendimentos grandes, a )m de 
requali)car espaços públicos custeados pela 
própria iniciativa privada. 

 Dentre vários exemplos, me atento à 
praça do supermercado Carrefour, na Avenida 
dos Estados, localizada próxima da área de 
intervenção projetual, que será mostrada mais 
adiante. O compromisso )rmado nesse caso era 
resumidamente, implantar um “supermercado 
parque”, o qual deveria destinar 20% de sua área 
a uma praça. De fato, o empreendimento destinou 
uma parcela de seu terreno para a execução 
dessa praça, o que em um primeiro momento 
é um ganho de área pública para a cidade, no 
entanto, por outro lado observa-se que este é 
um local de pouquíssimo uso e baixa qualidade 
espacial, sem desenho adequado e articulação 
com seu entorno préexistente, não incorporando 
e compreendendo a dinâmica da cidade.

 Em 2001, o Departamento de 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura 
Municipal de Santo André, estabeleceu que 
empreendimentos localizados no perímetro 
do eixo, cuja a área fosse igual ou superior a 
500m2 deveriam receber diretrizes do PET, com 

Imagem 48- Praça 
Carrefour, 2018.

Crédito- foto de a autora, 
retiradas em outubro de 

2018.

Imagem 49 -  Praça 
Carrefour, 2018.

Crédito- foto da autora, 
retiradas em outubro de 

2018.

Imagem 50 -  Praça 
Carrefour, 2018.

Crédito- foto da autora, 
retiradas em outubro de 

2018.
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)nalidade de melhorar condições de passeio 
urbano e implantar parâmetros, estabelecidos 
para o PET, juntamente a coordenação do projeto, 
segundo Sakata (2006).

 A Universidade Federal do ABC é um dos 
empreendimentos, que recebeu essa imposição, 
localizada na Avenida dos Estados, a universidade 
é fruto de uma parceria do governo federal com 
a prefeitura municipal. Para seu projeto, foi 
elaborado um concurso de abrangência nacional, 
onde as equipes deveriam respeitar algumas 
diretrizes, entre elas um recuo de 14 metros para 
a frente da Avenida dos Estados, além de uma 
faixa permeável e exigências quanto a seu acesso, 
impostas pelo departamento de trânsito. 

 Seu projeto é visto, como um avanço na 
melhoria da paisagem urbana do eixo, uma vez 
que sua articulação com a cidade é satisfatória, 
e há qualidade de desenho de passeio público, 
ainda que o projeto não esteja )nalizado. 

Imagem 51- Percursos e 
a relação da  UFABC com 

Av. dos Estados, 2018.
Crédito- foto de a autora, 
retiradas em outubro de 

2018.

Imagem 52 -  Percursos e 
a relação da  UFABC com 

Av. dos Estados, 2018.
Crédito- foto de a autora, 
retiradas em outubro de 

2018.

Imagem 53 -  Percursos e 
a relação da  UFABC com 

Av. dos Estados, 2018.
Crédito- foto de a autora, 
retiradas em outubro de 

2018.

Imagem 54 -  Percursos e 
a relação da  UFABC com 

Av. dos Estados, 2018.
Crédito- foto de a autora, 
retiradas em outubro de 

2018.
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 Em 2001, com o estabelecimento do 
Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, novos 
instrumentos urbanísticos foram incorporados 
para as cidades. Santo André, após o Estatuto da 
Cidade, abriu um espaço para discussões a )m 
de elaborar um novo Plano Diretor, atualizado 
e fundamentado nas diretrizes do estatuto, 
tornando-o mais includente e participativo. Tais 
discussões levaram aproximadamente 3 anos, 
até que em 2004 foi aprovado o Plano Diretor 
do município, Lei 8.696/2004, que já sinalizava 
para as temáticas abordadas e discutidas 
anteriormente, na elaboração do PET.

 Com o Plano Diretor, aprovado em 2004, 
as novas ferramentas urbanas, auxiliariam na 
viabilidade de projetos para a área do Eixo.  No 
entanto, a expectativa não se )rmou, pois, a área 
determinada no PET, se restringiu a uma Zona 
de Reestruturação Urbana, o que por sua vez 
permitia que esta fosse objeto para uma ou mais 
operações urbanas, conforme artigo 1386, do 
Plano. 

 Tal fato, somado ao book “Áreas Potenciais 
para novos Empreendimentos”, abordado 
anteriormente, quando a questão mercadológica 
havia virado o foco para o PET, abriu brechas 
para que no Plano Diretor, fossem delimitadas 
áreas de interesse mercadológico, a )m de que 
estas convertessem a região, em que estavam 
inseridas, em possíveis centralidades locais, 
através da implantação de Operações Urbanas 
Consorciadas.

 Dessa maneira, a ideia de criar novas 
centralidades ainda estavam ligadas ao Eixo 
Tamanduatehy, ainda que indiretamente, uma 
vez que a maioria das áreas identi)cadas com 
potencial para centralidades estavam ao longo do 
Eixo. 

 Além disso, durante a elaboração do PDE 
2004, a área do Projeto Eixo Tamanduatehy 
foi alterada. Uma nova área compreendida 

6 Art. 138. A área 
do Projeto Eixo 
Tamanduatehy poderá 
ser objeto de uma ou 
várias operações urbanas 
consorciadas. (PMSA, Lei 
8.696/2004)
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nas proximidades da Av. Pereira Barreto, via 
metropolitana que faz ligação com o município de 
São Bernardo do Campo, havia sido incorporada, 
devido ao interesse da empresa Cyrela em 
construir edifícios residenciais, assim como os 
da Operação Urbana Industrial I, em uma área 
inserida no Parque Central.

 Esse fato nos prova, que não havia um 
plano que englobasse as questões referentes ao 
Eixo de maneira satisfatória, uma vez que o a 
incorporação da Av. Pereira Barreto à área foi feita 
sem nenhum tipo de estudo prévio e demonstrava 
o real interesse por trás, que era agrupar possíveis 
terrenos interessantes e atrativos ao mercado 
imobiliário e seus investimentos.

 A )nal, tal fato não se consolidou por pressão 
dos moradores da região, que não aceitavam 

Imagem 55- Nova 
delimitação PET e ZEIS C.

Crédito- Mapa de 
Figueiredo, 2005 - 

Imagem 38 Anexo IV Lei 
8.696/2004 PDE – Nova 
delimitação PET e áreas 

de ZEIS C, 2004.
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que uma parcela do Parque fosse vendida, ainda 
que as contrapartidas a serem feitas fossem 
razoavelmente boas, como a realocação dos 
moradores da comunidade carente da Gamboa, 
para a área do eixo; urbanização da área do 
Parque Central e a construção do Sabina – Escola 
Parque Ciência, esta última construída algum 
tempo depois.

 Além disso, a PMSA, delimitou áreas para 
a construção de Habitações de Interesse Social 
(HIS) e Habitações de Mercado Popular (HMP) ao 
longo do eixo, como uma forma de resposta às 
críticas realizadas sobre a ausência de políticas 
de inclusão social, em fases anteriores, como já 
visto. Tais áreas eram nomeadas como Zonas 
Especiais de Interesse Social C (ZEIS C), como 
podemos ver no mapa ao lado. 

 Vale ressaltar, que conforme Art. 62 do 
PDE 2004, os terrenos delimitados para ZEIS 
C, deveriam ter no mínimo metade de sua área 
destinada a construção desses tipos e habitações e 
a outra metade, poderia ser ocupada com qualquer 
outra atividade, permitida pelo Zoneamento da 
área. 

 A gestão municipal, entendia, que o 
território relacionado ao Eixo deveria ser 
quali)cado a ponto de que este continua-se a 
se desenvolver, e nunca impedir a instalação de 
habitações como as já citadas, acordado durante 
a primeira fase do projeto.

 O con6ito de interesses pela iniciativa 
privada e poder público )ca evidente nesse 
momento. A construção de HIS e HMP não é 
capaz de gerar o lucro esperado, pelo investidor 
privado, e a centralidade esperada para a 
área não consegue se )rmar, pois os novos 
empreendimentos desejados não se consolidam 
dentro de tal contexto. 

 A área ainda era carente em infraestrutura, 
e necessitava de investimentos em obras públicas, 
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para que assim possuísse mínimas condições 
de desenvolvimento, no entanto como já vimos, 
a Prefeitura não detinha esse capital. Vemos 
aqui um ciclo em que o PET )cou preso, e foi se 
enfraquecendo com o passar do tempo. Somado 
a isso, a ausência de uma legislação especí)ca, 
limitou o PET enquanto projeto urbano, pois a 
coordenação do projeto tornava-se cada vez mais 
uma forma de gerência sob os empreendimentos 
e acabou tendo sua abrangência e alcance cada 
vez mais restrito. 

 Oito anos depois, em 2012, a Prefeitura 
Municipal de Santo André, sob nova gestão, 
promove uma revisão do PDE que estava vigente. 
O Projeto Eixo Tamanduatehy, que já vinha 
perdendo forças após a morte do ex-prefeito 
Celso Daniel, nesse momento sofre uma completa 
descentralização. O novo PDE revia a questão 
das áreas passíveis de Operações Urbanas 
Consorciadas, que antes estavam em sua maioria 
no eixo e, ainda que indiretamente, rebatiam no 
eixo a ideia de centralidade e de possível motor 
de reconversão econômica. Agora, nesse novo 
PDE, todo o território municipal poderia ser 
objeto de Operação Urbana, conforme Art. 132, 
Lei 9.394/2012.

 O perímetro estabelecido pelo PET, voltou 
a sua formação original, tendo o apêndice 
da Av. Pereira Barreto, removido da área 
correspondente ao PET, como podemos ver na 
imagem correspondente ao Eixo, anexado ao 
Plano Diretor – Lei 9.394/2012, disponível ao 
lado.

 A ausência de legislação especí)ca sobre 
o Eixo, abordada anteriormente e que ainda é 
inexistente nesse momento, é vista como um 
problema, pois a área não acaba se mostrando 
como promissora. Além disso, acaba )cando à 
deriva e destinada às vontades dos investidores

  Em 2009, o Governo Federal, lançou o 
programa Minha Casa Minha Vida7, que subsidia 

7 O programa foi 
formulado para 

atender a três faixas 
de renda distintas, com 

metas, mecanismos 
de contratação e 

subvenções econômicas 
diferentes. A Faixa 

1 é destinada ao 
atendimento de famílias 

com renda mensal de 
até R$1.600,00; a Faixa 
2 a famílias com renda 

mensal entre R$1.600,00 
e R$3.100,00; e a 

Faixa 3 a famílias com 
renda entre R$3.100,00 

e R$5.000,00.5 Na 
primeira fase do 

programa, estabeleceu-
se como meta a 

construção de 400 mil 
U.H. para a Faixa 1; 400 

mil U.H. para a Faixa 
2; e 200 mil U.H. para 
a Faixa 3. Na segunda 

fase, as metas previstas 
foram de 1.2 milhão 
de U.H. para a Faixa 

1; 600 mil U.H. para a 
Faixa 2; e 200 mil U.H. 
para a Faixa 3, dando-
se maior prioridade ao 
atendimento das faixas 

de menor renda do 
que na etapa anterior. 

(ROLNIK, 2015, p. 129)
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imóveis para famílias de baixa renda, através de 
)nanciamentos pelo Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal. Tal programa impulsionou 
um número considerável de projetos de interesse 
social, através de habitações, ao longo do Eixo 
(desde 2012).

O modelo adotado inspirou-se em 
políticas habitacionais que já vinham 
sendo implementadas em outros países 
da América Latina, como México e Chile, 
desde os anos 1980. Em linhas gerais, 
essas experiências promoveram um 
modelo de inclusão pelo consumo, em 
que a moradia para a população de baixa 
renda deve ser ao mesmo tempo uma 

Imagem 56- Perímetro do 
Eixo Tamanduatehy.
Crédito- Mapa Perímetro 
do Eixo Tamanduatei, 
Anexo XXIX, PMSA 
(2012). Disponível online. 
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mercadoria a ser acessada por meio de 
relações de mercado e uma oportunidade 
de negócio para empresas privadas. 
Assim como no caso do PMCMV, essas 
políticas habitacionais tiveram como 
aspectos fundamentais a produção em 
grande escala por empresas privadas e a 
concessão de subsídios governamentais 
diretos ao comprador para viabilizar a 
compra da casa própria por grupos que 
estariam fora do mercado. (ROLNIK, 
2015, p. 131)

 A alteração da Operação Urbana Pirelli, 
Lei 9.532/2013, foi a última Operação Urbana 
a ser aprovada para a área do Eixo, a qual 
também revogou a anterior: Operação Urbana 
Cidade Pirelli, Lei 7.747/1998. Esta foi tida como 
necessária, após a compra de cinco terrenos 
da área destinada a Cidade Pirelli e também a 
previsão de um futuro terminal de ônibus a ser 
implantado na área, o qual por sua vez será ligado 
a futura estação do monotrilho da linha 14 ônix, 
que fará a ligação Guarulhos – Zona Leste de São 
Paulo – Santo André. Tais obras modi)caram 
as áreas acordadas de permuta entre a PMSA 

Imagem 57- Áreas de 
Permuta, Pirelli e PMSA

Crédito- PMSA, Anexo 
I do Projeto de Lei 060, 

2013. Disponível em 
Sakata, 2006.
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e a Pirelli, principal motivo pelo qual ocorreu 
a revogação e substituição da antiga Operação 
Urbana.

 A incorporadora Brook)eld foi quem 
realizou a compra dos cinco terrenos citados 
anteriormente, e realizou para a área o projeto 
de um complexo nomeado como Brook)eld 
Century Plaza, cujo o programa projetual consiste 
em um shopping, cinco torres residenciais, 
uma torre com salas comerciais, dois hotéis e a 
requali)cação da Praça inserida na área, que já foi 
descrita anteriormente, no tópico 3.4 operações 
urbanas resultantes do PET - único ganho para a 
população com o empreendimento. 

 Dos edifícios propostos, atualmente temos 
o Atrium Shopping, uma torre Century Plaza 
Business, duas torres Century Plaza Hotel, três 
torres Century Plaza Living e duas torres Century 
Plaza Residence prontos, a requali)cação da 
Praça ainda não foi realizada. Vale colocar que 
a Praça ainda hoje não possui seu desenho de 
acordo com o projeto. Esta é pouquíssimo usada e 
possui seus equipamentos sem manutenção. 

Imagem 58- 
Empreendimentos, do 
grupo Brook)eld, 2018.
Crédito- foto de a autora, 
retiradas em novembro 
de 2018.
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 De maneira geral, o PET não conseguiu 
se )rmar como projeto urbano e não atingiu as 
expectativas de seus idealizadores. Ainda assim, 
as obras que foram realizadas ao longo do Eixo, 
tem caráter transformador, e trouxeram de alguma 
forma vantagens para seus moradores. Vale 
ressaltar que a viabilidade dos empreendimentos 
e as contrapartidas, só se deram como 
e)cientes, pois o investidor privado enxergava a 
contrapartida, exigida pelo poder público, como 
um investimento para seu próprio negócio, já que 
as estas eram propostas no entorno imediato. 

 Ainda que haja uma carência de 
equipamentos públicos, de fato, o projeto 
apresenta um elevado número de equipamentos 
voltados ao público, mas que são privados, 
como mercados, atacadões, shoppings, hotéis, 
universidades particulares, que prestam serviços 
à comunidade e que também tiveram suas 
contrapartidas revertidas, de alguma maneira, à 
população, como já vimos.  Tais mudanças não 
foram capazes de transformar a cidade em um 
polo metropolitano, como se pretendia, mas estes 
equipamentos criam condições para que seja 
estabelecido um novo centro urbano regional. 

 Além disso, segundo Sakata (2006), entre 
1997 e 2001, o PET gerou aproximadamente 14 mil 
novos empregos, diretos e indiretos, relacionados 
à construção civil e 31,8 milhões de reais em 
ganhos diretos pelas parcerias e contrapartidas 
investidas em melhorias na infraestrutura 
urbana, com a instalação dos empreendimentos, 
o equivalente a 5,78% da receita do município em 
2001.

 Ainda que este tenha sido muito criticado, 
devido não possuir intenções claras a respeito 
do que se pretendia com sua instalação, o PET 
direcionou e monitorou atividades para a área 
do Eixo industrial de Santo André, que estava 
abandonada e conseguiu ainda, com suas 
limitações, estabelecer empreendimentos e atrair 
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investidores, principalmente antes do PDE 2004.

 Pode-se concluir, que a perda de força do 
Projeto Eixo Tamanduatehy, com o passar do 
tempo, está diretamente relacionada a ausência de 
um líder, que mostrasse segurança e possibilitasse 
o diálogo direto entre Prefeitura e Empreendedor, 
como quando com o prefeito Celso Daniel. A 
passagem da gestão do PET para as diretorias, 
juntamente com a ausência de legislação especí)ca 
para a área, que regulamentasse a obrigatoriedade 
do empreendedor a atender as diretrizes urbanas 
técnicas estabelecidas, permitia que projetos 
fossem elaborados e aprovados sem as devidas 
condições e qualidade urbana, uma vez que os 
investidores negligenciavam as negociações e 
não viabilizavam as contrapartidas. 

 Somado a isso, como já vimos, temos o 
grande número de terrenos particulares ao longo 
do Eixo e o enrijecimento do projeto, após Plano 
Diretor de 2004, onde houve a legitimação do 
uso misto para toda a cidade e a promulgação do 
instrumento Operação Urbana.

A 6exibilização de usos e coe)cientes que 
eram dados em troca de contrapartidas 
em operações pontuais, características 
deste projeto, possíveis com a legislação 
anterior, não são mais possíveis e, 
neste momento, há muitas di)culdades 
de se obter dos empreendedores 
obras de melhorias no entorno dos 
empreendimentos. (SAKATA, 2006, p. 
184)



Situação atual do eixo 
e sua problemática

5
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 Notícias dos últimos 5 anos, divulgadas em 
jornais como Diário do Grande ABC, O Estado de 
São Paulo e El País, mostram um crescente número 
de indústrias deixando as grandes cidades e se 
instalando em cidades mais interioranas, somado 
a isso, dados como a dependência do PIB de Santo 
André a uma única indústria (Polo Petroquímico 
– responsável por 36% da arrecadação da cidade, 
segundo notícia COFIP ABC, Comitê de Fomento 
Industrial do Polo do Grande ABC, 2014) 
preocupam seus moradores, uma vez que a taxa 
de desemprego está cada vez maior, obrigando 
os munícipes a buscarem emprego em outras 
cidades e até mesmo, no mercado informal... 
dessa maneira a cidade caminha para o que se 
chama de “cidade dormitório”. Do ponto de vista 
econômico tal situação não é favorável para seus 
governantes.

 Pode-se tomar essa questão atual como 
uma consequência do passado, ou seja, de como 
cidade teve sua conformação territorial/urbana 
em decorrência das indústrias, como já abordado 
anteriormente. Esta questão foi a principal 
motivação para o desenvolvimento deste estudo 
frente a área, sua história e sua atual situação. 

 Ao analisar todo o contexto e situação 
histórica do município, compreende-se que esta 
questão de desconcentração industrial somada 
a dinâmica falha da cidade contemporânea, 
vai muito além da resolução de um exercício 
acadêmico, ainda assim, coloca-se aqui as 
re6exões e compreensões a cerca do tema, a 
)m de encontrar as melhores estratégias de 
ocupação urbana a serem propostas, para esta 
rede complexa, que é o município de Santo André 
e sua atual situação. 

 Inicio o raciocínio com as consequências 
territoriais urbanas, após a instalação da 
Universidade Federal do ABC, campus Santo 
André, em 2007. Entendo a Universidade como 
um potente motor de transformação da malha 
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urbana e de toda dinâmica social, uma vez que 
esta, nos últimos 11 anos, tem atraído muita 
gente, que vem novamente à região em busca 
de oportunidades, no entanto, vale colocar que a 
dinâmica gerada não é e)ciente. Observa-se que 
não há um mercado de trabalho correspondente, 
o que faz com que as pessoas não se )xem no 
território.

Imagem 59- Vista aérea 
da UFABC, 2007.

Crédito- Retirada do 
Google Earth.

Imagem 60- Vista aérea 
da UFABC, 2018.

Crédito- Retirada do 
Google Earth.
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 Desde que esta se instalara na região 
central do Eixo, porém do lado “suburbanizado” 
do Rio, todo seu entorno tem sido alterado, 
não somente enquanto paisagem urbana, mas 
também sua dinâmica. 

 A população predominante nesse trecho da 
cidade, era caracterizada como uma população 
mais antiga, com grande número de idosos e com 
dinâmica de ocupação urbana muito particular, 
herdada de sistemas rurais, onde os terrenos 
são grandes, com grandes quintais, que possuem 
hortas e, em alguns casos, algumas criações, 
como a de galinhas, além disso, observa-se como 
característica de ocupação a proximidade de 
residências entre familiares. 

 Tal fato é ainda hoje persistente, minha 
família, por exemplo, mora inteira em um único 
bairro. Meus pais, com quem ainda moro, residem 
na mesma rua que minha avó e meus tios, uma 
outra tia mora na rua de cima de casa. Além 
disso, primos de minha mãe, também moram em 
ruas paralelas e assim por diante. Isso não é de 
exclusividade de minha família, muitos amigos e 
conhecidos também se encontram viventes dessa 
mesma dinâmica. Isso é uma consequência da 
cultura suburbana industrial, própria da região 
do ABC. Vale lembrar, que aqui utiliza-se a palavra 
“suburbana”8, conforme Martins (2008), que em 
sua obra retrata e analisa aspectos culturais dessa 
sociedade, herdados principalmente do modo de 
vida rural, de onde a maioria é originária.

Essa cultura atravessa, classi)ca e 
organiza o cotidiano que expressa as 
determinações estruturais profundas da 
vida social e o entendimento que delas 
pode ter o homem comum. Para os 
envolvidos, o que importa é o conjunto 
de relações, momento signi)cados desse 
processo, aquilo que deixa marcas na 
vida e na história pessoal, por mais 
irrelevante que pareça. (MARTINS, 
2008, p.90)

8 (...) subúrbio designa a 
identidade especí)ca de 
uma realidade espacial 
e social entre a roça e 
a cidade, o produzir e o 
mandar, o trabalhar e 
o desfrutar. (MARTINS, 
2008, p.45)
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  Interessante compreender essa dinâmica, 
pois através dela justi)co, que há sim uma cultura 
industrial, muito questionada ao longo deste 
último ano. 

 Hoje, após a chegada da universidade, 
boa parte da população idosa, que residia 
nesse entorno próximo, foi “expulsa”. Expulsa, 
enquanto ritmo de vida, conforme conceito 
abordado por Sassen (2016), onde suas casas, 
antigas com grandes terrenos e quintais, foram 
alvos do mercado imobiliário e estão dando 
lugar a inúmeros “predinhos sem condomínio”9, 
mudando as relações, onde antes as pessoas 
conheciam seus vizinhos e passavam longos 
períodos no portão, conversando sobre plantas 
que possuíam e receitas de família, observa-se 
também a saída de comércios pequenos e antigos, 
que dão lugar a novos e maiores supermercados. 
A cidade em si, aparenta caminhar para tornar-
se mais uma vez o que se chama de cidade 
dormitório.

 Observa-se nesse trecho da cidade, um 
movimento sazonal, dado pelos estudantes da 
Universidade, que em período letivo movimentam 
essa área e quando se encerra o período letivo 
)ca claro o esvaziamento na região, e também um 
evidente problema no que diz respeito a empregos, 
onde boa parte da população vai para municípios 
vizinhos para trabalhar, e eventualmente, estudar. 

 Ainda assim, deve-se compreender que 
a dinâmica da cidade, é algo que foge ao nosso 
controle10, expulsões acontecem o tempo todo e 
alteram a dinâmica de todo município, assim como 
coloca Sassen (2016), e que também acredito:

(...) essas expulsões não são 
simplesmente resultado da decisão 
ou da ação de um indivíduo, de uma 
empresa ou de um governo. Sim, essas 
decisões e ações contam, mas são parte 
de um conjunto maior de elementos, 
condições e dinâmicas que se reforçam 

9 Expressão que de)ne 
as novas construções, 

que possuem até 3 
andares, com pequenos 

apartamentos.

10 Não são atores 
ou agentes que são 
responsáveis pelas 

expulsões ocorridas 
no mundo, mas sim a 
formação predatória 

dada pela soma de 
atitudes desses agentes. 

Sistema resultante do 
capitalismo pós 1980.
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mutuamente. (SASSEN, 2016, p. 89)

 Dessa forma, compreende-se que tais 
espaços em constante mutação, como é hoje o 
território de Santo André, “são em potencial, 
os novos espaços para a criação: de economias 
locais, de novas histórias e de novas formas de 
pertencimento”. (SASSEN, 2016, p.263)

 Como já visto, a situação econômica atual 
da cidade não é favorável, uma série de notícias 
recentes mostram altas taxas de desemprego na 
região. Ao mesmo tempo no )nal de 2017 houve 
uma melhora nos dados que diziam respeito 
a desemprego, mostrando que a indústria de 
transformação, da região, havia melhorado, e 
como consequência uma diminuição de 1 ponto 
percentual, conforme Diário do Comércio e da 
Indústria – DCI, 2018. 

 A industrialização tardia no Brasil, 
iniciada em 1930, enquanto em outros países já 
acontecia desde meados do século XIX, é vista 
como um fator determinante, para entender a 
estrutura de classes brasileiras. Entende-se que 
não houve tempo su)ciente, para o crescimento 
e enriquecimento da classe média trabalhadora, 
assim como coloca Sassen (2016) em seu livro, 
a )m de que esta tornar-se-ia uma classe 
burguesa dominante, somado a isso, a questão 
da acumulação entravada, persistente em nosso 
sistema econômico, desde o período colonial, 
ajudou a enrijecer o sistema de classes, assim 
como coloca Moro Junior (2007).

(...) este processo de expansão, com base 
na reimposição do modelo expatriador, 
consolidou a acumulação entravada, já 
que a possível expansão da burguesia 
brasileira somente ocorreria com 
o desenvolvimento desimpedido do 
mercado interno, interesse con6itante 
com o da elite nacional (MORO JUNIOR, 
2007, p.36)

 Apesar de a concentração de riqueza se 
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manter no topo da pirâmide, o período industrial 
propiciava altos salários e, consequentemente 
melhores condições de vida, para os operários, se 
comparado aos salários do setor terciário, além 
disso acreditava-se, e hoje se há con)rmado, de 
que a geração de seus )lhos teriam melhores 
condições de vida. Atualmente a geração mais 
jovem, chamada como “geração nem nem” ou 
“geração canguru”, não vê perspectivas claras 
de crescimento e ascensão social, nesse novo 
sistema econômico, no entanto deixo isso para 
ser discutido em outra oportunidade.

Quando os pais Operários falavam aos 
)lhos sobre o que deveriam ser na vida, 
nos anos 40 e 50, partiam de um conceito 
de referência: o ideal da ascensão social 
era o de ter uma pro)ssão “limpa”, o que 
de plano já representava uma recusa das 
pro)ssões fabris manuais, consideradas 
em geral “sujas”, a menos que fossem 
bem remuneradas, como era o caso da 
pro)ssão de torneiro mecânico ou a de 
ferramenteiro. (MARTINS, 2008, p.77)

 O estudo publicado “O novo per)l econômico 
do Grande ABC” (2007), indica possíveis caminhos 
para o futuro das cidades da região, analisando 
suas mudanças nos últimos anos e também, como 
a reestruturação econômica tem sido absorvida 
pelo território. Indica-se, que Santo André ainda 
acredita na potência da economia industrial e 
em uma possível reconversão tipológica de suas 
indústrias, através de cadeias produtivas, por 
Arranjos Produtivos Locais ou clusters, com a 
devida participação e comprometimentos dos 
atores locais.

 Santo André, ainda é extremamente 
dependente de suas indústrias remanescentes, 
e enxergo a Universidade Federal do ABC, como 
uma oportunidade para atualização desse setor 
na cidade. 
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 A cidade, como organismo mutável, se 
adapta e se regenera o tempo todo, cabendo a 
sua população acompanhá-la ou não. No entanto, 
ainda assim, julga-se necessária, a manutenção 
de um vínculo com o passado industrial e a 
história de sua comunidade. Como proposta, 
entende-se que a regeneração da malha urbana 
e do sistema econômico se faz necessário, para 
isto, propõem-se estratégias de políticas públicas 
urbanas, que incentivem a economia industrial, 
mas relacionando-as a indústrias limpas e de alta 
tecnologia, como será mostrado mais adiante.

 Compreende-se, também, como necessária 
a manutenção dessas relações do ser humano 
com a cidade e sua história. Compreendendo-se o 
conceito de fato urbano, abordado por Aldo Rossi 
(1966)11, em sua obra: A arquitetura da cidade, 
a cidade é um testemunho de valor, porque esta 
possui em si, registro de memória, sua relação 
com tempo e história, e somente através dessas 
relações é que se conhece o passado. 

 A manutenção da história para a cidade é 
importantíssima, pois é somente a partir desta que 
se pode compreender o presente e evitar que esta 
)que isolada em si só. A cidade contemporânea 
global, torna-se genérica, e muitas vezes estas vão 
se descaracterizando. Em Santo André, a história 
ainda é muito forte e a cultura industrial persiste, 
mesmo com a desconcentração industrial. As 
relações entre vizinhos e sua manutenção com a 
cidade ainda é viva. 

 A estrutura da cidade foi muito prejudicada 
com a industrialização, não só enquanto malha 
urbana, mas também no que diz respeito a 
contaminação do solo, que era feita de maneira 
indiscriminada em toda a área, antes da Lei 
de Proteção aos Mananciais, que enrijeceu as 
políticas para as áreas próximas a rios. 

 Ainda hoje há muitas áreas contaminadas, 
segundo a CETESB, e também há notícias que 
relatam os perigos dessa contaminação para a 

11 Retomada na resenha 
ALCÂNTARA, Cristiane. 
Arte, arquitetura e 
cidade. Arquitextos, 
Portal Vitruvius, São 
Paulo, ano 3, n. 034.04, 
2004
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saúde humana, acredita-se que 70% das áreas 
contaminadas, que possuem edifícios construídos 
não foram devidamente descontaminadas, 
segundo Diário do Grande ABC (2011)12. 

 Vale lembrar que existem leis, com base 
em estudos da Anvisa, que proíbem a construção 
em áreas contaminadas, a menos que estas 
passem por um processo de descontaminação. 
Tal fato é um impeditivo e torna a reocupação 
de terrenos na área ainda mais difícil, pois estes 
procedimentos são extremamente caros. 

 A estratégia de ocupação, com base em 
acordos neoliberais é e)ciente nesse aspecto, uma 
vez que a Prefeitura poderia realizar acordos, 
como a isenção de impostos por determinado 
tempo, para empresas que escolherem se instalar 
ao longo da área do Eixo, igual foi realizado no 
começo do PET, e realizassem a descontaminação 
do terreno. 

 Tal política, se combinada a facilitação para 
empresas voltadas a indústrias limpas, e com o 
apoio de uma instituição, cujo foco é ciências e 
tecnologias, como é a UFABC, poderia propiciar 
uma nova fase para o Eixo, com sua reocupação e 
alteração de dinâmica econômica do município. 

 Partindo disso, inicio um estudo sobre 
diretrizes estratégicas, ligadas ao neoliberalismo, 
a )m de que estas se enquadrem no novo 
sistema econômico mundial e que seriam viáveis, 
com base em leituras urbanas realizadas, e 
consequentemente em suas vocações atuais. 
Para isso, utilizarei estratégias, que fazem parte 
de um catálogo de estratégias urbanas do grupo 
de pesquisa Labstrategy - da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, do qual )z parte por um 
período. 

12  Notícia “Região 
ignora 70% das áreas 

infectadas” 2011,
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Leituras urbanas

6





1



áreas verdes e hidrografia

A análise sob a área próxima 
ao eixo nos mostra uma 
carência de áreas verdes. 
Apenas uma das áreas 
demarcadas corresponde 
a um parque (1), todas as 
outras são pequenas praças. 
Nota-se também a ausência 
de grandes áreas verdes 
nas proximidades do Rio 
Tamanduateí, dos demais 
corregos e rios. 

Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA) e levantamentos da 

autora, com base em Google Earth. 





mobilidade metropolitana

A análise sob mobilidade 
pública urbana, nos mostra 
os principais meios de 
transportes metropolitanos e 
suas previsões futuras.

Segundo os dados de 
levantamento SIM - EMPLASA 
há a previsão de uma nova 
linha da CPTM, para 2030, 
na região da área onde está 
situada a Operação Urbana 
Pirelli. Tal meio de transporte 
metropolitano é capaz de 
criar uma nova dinâmica 
para a área e tem potência 
para efetivar a ideia de um 
novo centro metropolitano 
na área, assim como era 
proposto por  Leira.

Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 





economia

A análise sobre as atividades 
econômicas exercidas 
ainda ao longo do eixo, nos 
mostra um cenário, onde 
a indústria ainda aparece 
com determinada força, 
principalmente na parte de 
baixo do rio. 

Ao norte do rio há uma 
predominância de comércios 
ociosos, sendo estes lojas 
de móveis e relacionadas 
a construção civil, em sua 
maioria. A maioria das lojas 
encontram-se deterioradas 
e sem qualidade urbana 
alguma.

Somado a isso, a atividade 
relacionada nota-se uma 
grande quantidade de 
supermercados e atacados 
ao longo do eixo.

Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 





equipamentos públicos

A análise sobre as atividades 
econômicas exercidas 
ainda ao longo do eixo, nos 
mostra um cenário, onde 
a indústria ainda aparece 
com determinada força, 
principalmente na parte de 
baixo do rio. 

Ao norte do rio há uma 
predominância de comércios 
ociosos, sendo estes lojas 
de móveis e relacionadas 
a construção civil, em sua 
maioria. A maioria das lojas 
encontram-se deterioradas 
e sem qualidade urbana 
alguma.

Somado a isso, a atividade 
relacionada nota-se uma 
grande quantidade de 
supermercados e atacados 
ao longo do eixo.

Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 
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equipamentos educacionais

Há um grande número de 
equipamentos educacionais 
na área do eixo. 

O principal para a área é o 
número 1 UFABC, que possui 
caráter transformador, já 
abordado anteriormente.

Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 





terrenos vazios ou ociosos

Há um grande número de 
terrenos vazios e ociosos, 
em sua maioria são terrenos 
de antigas indústrias, 
que não funcionam mais 
e utilizam seu espaço 
para o estacionamento de 
caminhões. 

Além disso há um grande 
número de terrenos em 
que se exercem atividades 
comerciais, relacionadas a 
móveis e construção civil, no 
entanto estes não possuem 
qualidade espacial e urbana.

Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 





vulnerabilidade social

Como já abordado 
anteriormente, existe na área 
um grande terreno destinado 
ao Programa Federal minha 
casa minha vida, que foi 
incorporado após a primeira 
fase do PET.

Há também duas grandes 
comunidades carentes, 
uma em Utinga e outra em 
Capuava. Ambas não possuem 
em suas proximidades a 
previsão de novos conjuntos 
habitacionais. 

Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 
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Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 

edifícios históricos

O trecho analisado, possui 
duas das mais importantes 
indústrias da história de 
Santo André, as quais estão 
atualmente em processo de 
tombamento, sendo elas 

1- Moinho São Jorge | possui 
um palácio mármore em sua 
cobertura, juntamente a uma 
capela, os quais recebiam 
eventos importantes da 
sociedade industrial, durante 
a década 1950 e 1960

2 - Rhodia Química (atual 
Solway) | uma das mais 
antigas indústrias do 
município, fundada em 1919.



3

4

5

1

2



5 5

Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 

edifícios públicos

O trecho analisado, é uma 
exceção comparada aos 
demais trechos, possui 
maioria de equipamentos 
públicos, cinco, sendo eles:

1 - SESI | Serviço Escolar 
Social da Indústria

2 - Terminal intermodal 
Prefeito Saladino } Rodoviária 
Municipal, Terminal de 
ônibus e Estação Prefeito 
Saladino CPTM, linha 10

3 - Universidade Federal do 
ABC

4 - Sede central dos Correios

5 - Terminal intermodal 
Prefeito Celso Daniel } 
Terminal de ônibus Leste, 
Terminal de ônibus Oeste, 
Estação Prefeito Celso Daniel 
- Santo André da CPTM, linha 
10
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Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 

edifícios públicos privados

O trecho analisado, possui 
alguns equipamentos público-
privados, em sua maioria 
supermercados, sendo estes:

1 - Supermercado Coop

2 - Supermercado Carrefour 
(unidade Oratório)

3 - Supermercado atacado 
Sam’s Club

4 - Grand Plaza Shopping + 
Supermercado Extra + Casa 
de Construção C&C

5 - Supermercado atacado 
Assaí

5





mobilidade urbana

O trecho analisado, possui 
grande abrangência de meios 
de mobilidade urbana, além 
disso realizou-se uma análise 
de tempo de percurso, 
partindo das duas estações 
intermodais da área

Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 

20 minutos

10 minutos

5 minutos

vias secundárias
vias principais
linha 10 CPTM
pontos de ônibus municpal
pontos de ônibus 
intermunicpal





O trecho analisado, possui 
grandes vias, sendo estas 
classi)cadas em 3:

Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 

vias terciárias
vias secundárias
vias primárias

hierarquia viária



Estratégias urbanas
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 Com base nas leituras urbanas realizadas 
e toda análise histórica-social-econômica do 
eixo, julga-se necessário o estabelecimento de 
diretrizes direcionadas para o eixo, considerando 
sua atual situação e suas vocações. 

 Para isso levou-se em conta os 5 pontos 
de Lynch (2011): 1. vias (canais de circulação 
- ruas, alamedas, linhas de trânsito, canais e 
ferrovias), 2. limites (elementos lineares não 
usados ou entendidos como vias; fronteiras entre 
duas fases, quebras de continuidades lineares - 
praias, margens de rios, algumas vias), 3. bairros 
(regiões médias ou grandes de uma cidade; 
possuem características em comum), 4. pontos 
nodais (pontos, lugares estratégicos por onde 
se pode entrar; focos instivos para os quais ou 
a partir dos quais se locomover - junções, locais 
de interrupção de transporte, cruzamentos ou 
convergências de vias, pontos de encontro, praças 
fechadas e estações de metrô/trem), 5. marcos 
(pontos de referência externos, simbolos de 
direção constante, locais ou itens menores) e os 
conceitos de planejamento urbano e estratégias, 
de Guell (2006).

 Sendo assim, de)ni cinco trechos ao 
longo do eixo, a )m de identi)car as vocações 
e potenciais de cada área, são os trechos: setor 
Utinga, setor Industrial, setor Centro/Bangú, 
setor Capuava e setor Pirelli/Homero Thon. 

 As estratégias e ícones, foram escolhidos 
de acordo com a interepretação do território  
realizada pela autora. No entanto, vale colocar 
que estes são parte de um conjunto maior de 
estratégias de autoria e elaboração do grupo 
de pesquisa da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Labstrategy, do qual )z parte. 

 As estratégias estão classi)cadas em: 
populacionais, econômicas, de turismo, urbanas, 
sustentáveis, sociais e governamentais.
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  O trecho compreendido entre as estações 
Prefeito Saladino e Prefeito Celso Daniel, da CPTM, 
nomeado por mim como “centro/bangú”, é o foco 
desse trabalho, pois este é o trecho em que está 
implantado o objeto arquitetônico, exposto no 
próximo capítulo, e que é analisado como o com 
maior potencial de transformação, graças a seus 
equipamentos já existentes e a transformação 
da malha urbana de seu entorno, nos últimos 11 
anos. 

Imagem 61 -  Síntese das 
diretrizes e inteções
Crédito- A autora, 2018.
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cinco trechos

Os trechos de)nidos são

1 - Utinga - identi)cou-
se a vocação para área 
habitacional, grande 
números de terrenos vazios 
onde podem ser implantados 
equipamentos urbanos, para 
dar apoio a essa população e 
também indústrias limpas.

2 - Industrial - identi)cou-
se a vocação para área 
habitacional e a possibilidade 
de implantação de alguns 
equipamentos.

3 - Centro/Bangú - identi)cou-
se nesta a área com maior 
vocação para comércios e 
serviços, com possibilidade 
de eventual transformação 
em um centro regional. 

4 - Capuava - identi)cou-se a 
vocação para a implantação 
de indústrias limpas, com 
terrenos vazios e ociosos, 
além da necessidade de uma 
área para HIS, por conta da 
comunidade existente

5 - Pirelli/Homero Thon - 
identi)cou-se a vocação para 
área habitacional e industrial, 
além de ter a condicionante 
da futura estação da CPTM 
(2030).

Mapa elaborado com base nos 
levantamentos SIM (Sistema de 

Informação Metropolitana, da 
EMPLASA). 
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Estratégias urbanas utilizadas

 As estratégias urbanas escolhidas para 
implementação na área, estão separadas em: 
estratégias populacionais, econômicas, de turismo, 
urbanas, sustentáveis, sociais e governamentais, 
respectivamente. 

 Cada uma das cores representa uma 
categoria de estratégia, e vão variando em 
tonalidade e intensidade, conforme o foco 
estratégico. São elas:

Populacionais

Gerência de cidade

Desenvolvimento de Políticas Públicas para 
melhoria econômica e social da área + Incentivos 
)scais a novas áreas de atuação educacional, 
habitacional e econômica + Zonas para 
empreendimentos do setor terciário

Integração urbana

Desenvolvimento de áreas com a criação de pólos 
de apoio a centros urbanos + Recuperação de 
áreas peatonais com ajustes em leitos carroçáveis 
- calçadas e mobiliário urbano

Econômicas

Otimização e integração dos espaços

Criação de pólo tecnológico interlogando as 
economias + Implantação de galerias nas áreas 
de galpões + Reconversão dos antigos galpões 
industriais + Criação de objetos culturais 
articulados aos existentes.

Geração de empregos

Convênios com ensino público privado + Geração 
de áreas de inovação tecnológica + Formação 
de novo pro)ssionais com a criação do polo 
econômico - tecnológico.
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Rede de Inovação 

Áreas de formação educacional e inovação 
tecnológica + Criação de habitações estudantis.

Infraestrutura para moradores locais.

Integração econômica mútua

Incentivar a vida noturna + Desenvolvimento de 
ecossistema econômico.

Macro wikinomics

Incentivo à criação de capital humano criativo.

Conectividade entre companhias + Geração de 
empregos para diferentes grupos etários.

Turismo

Mega eventos emblemáticos

Estímulo de marketing dos elementos culturais 
da cidade.

Intervenções Patrimoniais

Identi)cação e consolidação dos espaços públicos 
+ Desenvolvimento de novas arquiteturas 
complementareas às existentes.

Marketing urbano

De)nir a imagem da cidade a ser vendida + 
Promoção de circuitos históricos.

Parcerias Público Privadas

Subsídio  à  grandes empresas para 
desenvolvimento + Parcerias com a comunidade 
local.

Urbanas

Continuidade de fluxos

Conexão entre áreas por meio de áreas verdes e/
ou equipamentos.

Reciclagem urbana
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Consolidação do centro urbano e recuperação de 
áreas degradas + Criação de quadras abertas.

Manifestações

Espaços destinados ao uso público.

Conexão otimizada

Conectividade com região metropolitana + 
Implantação de eixos nodais, que permitam a 
conexão entre diferentes áreas da cidade.

Sustentáveis

Preservação do patrimônio

Preservação de bens tombados + Valorização 
do patrimônio urbano + Conversão de áreas 
para cultura e lazer + Revitalização de edifícios 
degradados para novos usos.

Valorização do verde

Diversi)cação do uso de áreas verdes + Enquanto 
a redução de impacto + Melhoria da drenagem 
urbana e regional.

Sociais

Gentrificação

Erradicação de zonas com infraestrutra 
de)ciente + Conectividade entre zonas centrais 
e suburbanas + Erradicação de habitações em 
áreas de risco + Incentivo a gerência do espaço 
público pela população residente.

Gestão

Políticas públicas para saúde e subsídio 
educacional + Políticas para criação de zonas 
educacionais.

Manifestação

Consultorias públicas.

Identidade.

Promoção de debates com a sociedade + 
Valorização da força de trabalho local.
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Formação

Inserção por meio de programas de formação de 
jovens - faixa etária até 18 anos + Programa de 
reincorporação da população de terceira idade + 
Investimentos privados para a captação de jovens 
talentos.

Governamentais

Geração de projetos

Privilegiar o pedestre, com a criação de quadras 
abertas e maior acessibilidade.

Cooperação Regional

Criação de eixos verdes para conectar o território 
em sua totalidade.

Acordos de Planificação

Estabelecimento de parcerias público privadas 
+ Desenvolvimento de atividades temáticas 
entre comunidade e parques + Incentivos )scais 
para a implantação de companhias e comércios 
+ Estabelecimento de novos eixos comerciais 
complementares.

Parques Lineares

Valorizar e requali)car áreas públicas.

Áreas Culturais

Consultoria Pública a )m de discutir 
desenvolvimento sustentável.

Promoção de parques

Ferramenta de marketing e desenvolvimento 
territorial.

Instâncias

Organização administrativa do projeto de 
desenvolvimento territorial + Organização e 
colaboração administrativa dos interesses da 
comunidade.
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Imagem 62 -  Estratégias 
Urbanas para a área.
Seleção de a autora.
Crédito- Ícones do grupo 
de pesquisa Labstrategy, - 
UPM, 2018.





situação atual

O trecho analisado  encontra-
se em uma área consolidada 
da cidade, com seu entorno 
predominante de habitações 
de baixo gabarito (1 ou 2 
pav.).

O local não possui  
transposições e)cientes para 
pedestres e veículos. 

Além disso há uma carência 
de áreas verdes no trecho 
analisado e terrenos ociosos 
em uma das áreas que 
possuem maior infraestrutura 
na cidade, que é a região da 
Avenida dos Estados.

O trecho encontra-se entre 
dois eixos de acesso a São 
Paulo e Santos, além claro, da 
própria avenida dos Estados, 
que é o principal eixo de 
ligação metropolitana - 
ligando a cidade a Mauá, São 
Caetano do Sul e São Paulo.

Mapa produzido  pela autora, 
com base em levantamentos SIM 

- EMPLASA e levantamentos da 
própria autora.





potencialidades

Identi)cou-se no trecho 
algumas potencialidades, que 
acarretaram em intenções 
projetuais. 

A existência de dois nós de 
mobilidade foi aproveitada, 
para que fossem realizadas 
propostas relacionadas a 
transposição de pedestres.

Edifícios tombados e 
históricos na área, que 
poderia ter novos usos.

Áreas vazias e ociosas com 
potencial de transformação.

Possibilidade de abertura de 
duas novas vias, reparcelando 
uma enorme gleba, nas 
proximidades da UFABC.

A disponibilidade de área 
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Para a antiga indústria Moinho São 
Jorge - foi proposta a sua requali)cação, 
reincorporando esta à dinâmica da cidade, 
como uma éspecie de museu, com a ampla 
utilização de sua cobertura e seu palácio de 
mármore.

O edifício ponte que passa no terreno ao 
lado, teria acesso a área do Moinho, fazendo 
conexão em nível térreo, e teria seu )m em 
uma área verde, pensada como continuação 
do Parque Celso Daniel.

O edifício ponte proposto faz a transposição 
elevada do rio e da avenida dos Estados, 
chegando até o terminal intermodal na outra 
margem, onde propôs-se uma área verde, 
em um antigo terreno ocioso - sem uso. 

Programa pensado para este edifício: centro 
de educação informal, uma vez que não há 
edifícios do tipo na área.

Os edifícios novos tem seus programas 
voltados a tecnologia e inovação, sendo o 
1 centro de inovação, dedicado a abrigar 
encubadoras e coworking, 2 equipamento 
de cultura, 3 edifícios híbridos, com fachada 
ativa e salas de escritório edifício híbrido 
com fachada ativa, 4 centro de ensino 
técnico voltado a tecnologia e inovação.

Propostas para o trecho
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Para a Rhodia Química pensou-se em um 
parque aberto ao público, com atividades 
diversas a serem desenvolvidas em seus 
galpões, desta forma reincorporando esta 
a cidade e sua nova dinâmica.

Para os edifícios da margem direita, 
pensou-se em programas diversos, 
desde educacionais e tecnológicos, que 
conversassem com a UFABC, uma vez que 
esta é voltada a ciências e suas tecnologias, 
até programas complementares sendo 
1 - edifício híbrido, com fachada ativa 
voltada a av. dos Estados, 2 - Centro de 
tecnologia integrada, 3 - Centro de cultura 
e memória das indústrias Tamanduateí, 4 
- Edifício Garagem, para a Universidade 
e o equipamento 3, 4 - Habitações 
estudantis.

Além disso fez-se duas novas vias, 
seguindo 6uxos e vias sem saída, a )m 
de reparcelar a gleba e dar novos usos a 
esta, para reincorporá-la a cidade.

Terreno reparcelado, onde está implantado 
o objeto arquitetônico: Centro de Cultura e 
Memória das indústrias Tamanduateí, que 
será ser apresentado a seguir.

Propostas para o trecho
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Diretrizes conceituais

 A memória é considerada como um 
marcador cultural de situações e momentos da 
história social, Martins (2008), dessa maneira, 
considera-se essa como primordial, para a 
manutenção da dinâmica. A partir disso, surge 
a ideia da criação de um híbrido cultural, 
relacionado a memória da indústria do ABC, e 
que possuísse atividades voltadas ao incentivo 
industrial. 

 A questão da existência ou não de uma 
cultura industrial foi extremamente recorrente, 
por parte do orientador do objeto arquitetônico.  
Buscou-se provar a este, que existe sim uma 
cultura industrial, e que esta possui força su)ciente 
para se auto )rmar. Lina Bo Bardi (2009), coloca 
em seu livro re6exões sobre cultura e não cultura, 
coloco aqui um trecho, que me trouxe re6exões 
acerca do tema em questão, e que me permitiu 
levar adiante esta pesquisa: 

Esta parte da humanidade, levada pelas 
necessidades a resolver por si mesma 
o próprio problema existencial e não 
possuindo essa pseudocultura, tem a 
força necessária ao desenvolvimento de 
uma nova e verdadeira cultura. (BARDI, 
2009, p. 89)

 Vale registrar, que o objeto arquitetônico 
produzido a )nal, não corresponde a minha 
intenção inicial, onde gostaria de realizar um 
edifício ponte, com o mesmo programa, mas que 
fosse capaz de realizar a transposição das três 
barreiras urbanas: a avenida, o rio e a ferrovia. 
No entanto, o orientador, não julgou como viável 
a proposta e me foi imposto a elaboração de um 
edifício “convencional”. 

 Tal estratégia, deveria ser replicada ao 
longo do Eixo, como uma espécie de costura 
entre os terrenos ociosos, reincorporando estes a 
malha urbana e dinâmica da cidade. Ressalto que 
os edifícios não seriam meras passarelas, mas 
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que possuiriam programas, como equipamentos 
públicos, a )m de trazer movimento e também 
incorporá-los a nova dinâmica urbana. Acredita-
se que equipamentos públicos, são capazes de 
rearticular o tecido da cidade, assim como as 
UVAs de Medellín. 

Imagem 63 -  Elaboração 
arquitetônica.

Crédito- A autora.
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programa

 Buscou-se criar um programa, que fosse 
capaz de atender as necessidades de um centro 
cultural, com espaço expositivo destinado a 
indústria e cultura geral. Dessa forma este divide-
se em área para cervo permanente – voltado a 
história da indústria e a de seus trabalhadores – e 
área expositiva livre, a qual é capaz de receber 
exposições de diferentes estilos, com planta livre. 
Ainda no térreo, prevê-se um bloco destinado 
a um comércio leve, sendo este um café e uma 
livraria, a )m de atrair pessoas para seu térreo 
livre e coberto.

 Para complementar, prevê-se uma biblioteca 
nos pavimentos intermediário e mezanino, que 
possuem não só um acesso por dentro do prédio, 
mas também acesso independente, o qual serve, 
também, ao auditório reversível, que por não 
possuir cadeiras )xas pode ter seu uso alterado 
conforme a necessidade, podendo receber outras 
exposições e também servir como salão para 
eventos.

 Para soltar o bloco de edifícios, foi 
elaborado um pavimento comum, que pode 
receber eventos relacionados a indústria. O bloco 
superior é composto por salas de aula, que tem 
como objetivo o incentivo a pesquisa relacionada 
a tecnologia e informática, e também por salas 
de escritório, que seriam destinadas a entidades 
relacionadas a indústria.

 Toda área técnica e de serviços estão 
localizadas nos fundos do terreno, com acesso 
separado e áreas para carga e descarga. Optou-
se pela não execução de subsolo devido à 
proximidade com o Rio. 
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materialidade

 A materialidade foi de)nida através da 
decisão de manter uma conversa com seu entorno, 
dessa maneira a paleta de cores predominante 
nos edifícios da Avenida dos Estados, foi 
respeitada e optou-se por manter o concreto 
aparente nas fachadas cegas, pois além deste 
possuir cor correspondente a paleta, também 
possui propriedades acústicas, que auxiliariam 
na diminuição do ruído urbano nos ambientes 
internos. 

 O vidro foi escolhido como contraste 
para o concreto, e quebrar o aspecto de bloco 
das fachadas cegas, localizadas nas áreas 
de exposição, propiciando transparência e 
permeabilidade visual. 

 A tela metálica, por sua vez, foi escolhida 
como um material intermediário, que propicia 
certa transparência, mas também opacidade, para 
os ambientes de estudo, em que a luminosidade 
pode ser incômoda. 

Imagem 64 -  Palvras 
chave.

Crédito- A autora.

Imagem 65 -  Paleta 
de cores Avenida dos 

Estados.
Crédito- A autora.
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acústica urbana

 Por localizar-se em uma área extremamente 
ruidosa, foram realizadas medições em seu 
entorno e analisou-se através do programa 
acústico 3.0, materiais que propiciassem conforto 
acústico em seu interior. 

 Dessa maneira optou-se por paredes de 
0.20m concreto, que juntamente com o recuo 
de 14m obrigatórios, ocasionariam em 32dB 
nos ambientes expositivos internos, segundo 
experimento em acústico 3.0.

Imagem 66 -  Medições 
realizadas com noisetube.
Crédito- Imagem gerada 
pelo com o aplicativo + 
Google Earth, feita pela 
autora.

Imagem 67 -  Relatório 
gerado com acústico 3.0
Crédito- A autora.
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 A desconcentração industrial proporcionou  
impactos evidentes na estrutura e dinâmica da 
região do ABC. A perda de dinamismo de sua 
economia, comprometimento do tecido urbano, 
onde os terrenos ao longo de seu, antigo e 
histórico, eixo industrial tornaram-se ociosos, e 
o desgaste social, que comprometeu sua cultura 
fabril fortalecida por sindicatos, são apenas 
algumas das consequências. 

 O presente estudo, buscou analisar a 
história da cidade e sua conformação urbana, por 
meio de diferentes óticas, a )m de compreender 
de maneira mais e)ciente as questões atuais e, a 
partir disso, desenvolver estratégias de ocupação 
urbana. 

 O estabelecimento de estratégias para 
o território, dentro das condições possíveis, 
buscou proporcionar o desenvolvimento da 
área e reincorporação dos terrenos ociosos, em 
uma área tão dotada de infraestrutura, quanto a 
Avenida dos Estados, bene)ciando a população 
local, dinamizando a economia, atendendo as 
necessidades habitacionais, de acordo com plano 
diretor, e tentando minimizar os impactos de 
expulsões, mas sempre compreendendo, que esta 
é uma questão muito mais complexa, e que não 
está limitada a um único agente. 

 Entende-se desde o primeiro momento, a 
área central do eixo, como a área com potencial 
maior de transformação e obtenção de condição 
de centralidade, tão discutida e buscada, durante 
a elaboração projetual do PET. Sua importância 
se dá por esta possuir uma instituição de ensino 
superior, reconhecida nacionalmente, além 
de possuir indústrias antigas em processo de 
tombamento, devido suas relevâncias históricas, 
e estar compreendida entre dois principais nós 
de mobilidade urbana do município. 

 O objeto arquitetônico, por sua vez, foi 
elaborado a )m de regenerar uma parcela do 
tecido da cidade, dando maior qualidade de 
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desenho, principalmente de seu térreo, e manter 
a memória da cidade viva, através do memorial 
destinado a indústria e seus trabalhadores, tão 
importantes e presentes na cultura do ABC. 
Ainda que a estratégia de ocupação inicial não 
tenha sido mantida, por problemas já relatados, o 
projeto visa a requali)cação urbana e incentivar 
a atividade industrial tecnológica, a )m de 
redinamizar a economia local. 

 Por )m, acredita-se que o PET, apesar 
de não corresponder às expectativas de seus 
idealizadores, é um projeto inovador e que 
traz questões de extrema importância para o 
debate, como: como se adequar ao novo sistema 
econômico? como viabilizar a transformação 
urbana? Além disso o PET acabou trazendo 
vantagens a população, de maneira direta ou 
indireta, e também à cidade, requali)cando-a em 
alguns trechos.

 Inúmeras di)culdades ainda devem ser 
superadas, para que os projetos urbanos na cidade 
de Santo André sejam e)cientes. A di)culdade de 
obter dados sobre a cidade e também sua base 
cartográ)ca desatualizada, não colaboram, para 
que propostas e estudos sejam realizados com 
devida clareza e pontualidade. 

Faz-se relevante colocar que um problema com 
a Prefeitura, na fase )nal do projeto, impediu 
que as imagens desejadas fossem coletadas com 
o Museu de Santo André e Departamento de 
Desenvolvimento e Projetos Urbanos. 
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