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RESUMO 

Este trabalho aborda os recentes Projetos Urbanos na metrópole fazendo uma 

análise da Cidade Contemporânea a fim de compreender como são feitas as 

intervenções numa região metropolitana brasileira, neste caso, o Grande ABC 

Paulista.  

Desde o final dos anos 1990, a Região vem apresentando significativas 

mudanças, principalmente no que diz respeito à ocupação dos terrenos vazios, 

ou obsoletos, herdados no processo de reestruturação produtiva que os 

municípios do ABC vêm sofrendo. 

As alternativas que surgiram como resposta a esse processo atrairam 

interesses de investidores, principalmente do mercado imobiliário. As grandes 

áreas disponíveis atendem a um requisito importante para o tipo de produto 

comercializado por esses investidores: os condomínios fechados, horizontais 

ou verticais, residenciais ou de usos variados de comércio e serviços, como 

hotéis e escritórios. 

O caso estudado em maior profundidade é o Projeto Cidade Pirelli, que iniciou 

seu processo com um grande e inovador Projeto Urbano, teve decretada uma 

lei específica para viabilizar sua Operação Urbana. Passados quinze anos, o 

projeto passou por várias mudanças. Parte da área destinada a ele foi vendida 

e encontra-se em construção um novo empreendimento imobiliário. 

O trabalho procura associar os conceitos defendidos por importantes 

especialistas e estudiosos do processo de reconstrução de cidades em todo o 



 

mundo com a realidade da região do Grande ABC. O objetivo é entender como 

são realizadas as nossas intervenções e refletir sobre uma possível 

contribuição para os nossos processos. 

  



 

ABSTRACT 

This paper discusses the recent Urban Projects in the metropolis by analyzing 

the Contemporary City in order to understand how interventions are made in a 

Brazilian metropolitan area, in this case Grande ABC Paulista. 

Since the late 1990s, the region has shown significant changes, especially with 

regard to the occupation of available and obsolete land, inherited in the 

restructuring process that municipalities in ABC have suffered. 

The alternatives that have emerged in response to this process attracted 

investor interest, particularly in the real estate market. Large areas available to 

meet an important requirement for the type of product sold by those investors: 

closed condominiums, horizontal or vertical, residential or varied uses of trade 

and services, such as hotels and office condominiums. 

The case studied in greater depth is Projeto Cidade Pirelli , which began its 

process with a great and innovative urban design , has enacted a specific law 

to allow its Urban Operation . After fifteen years, the project has undergone 

several changes. Part of the area allotted to it was sold and is under 

construction a new real estate development. 

The work seeks to associate the concepts advocated by leading experts and 

scholars of the reconstruction of cities around the world with the reality of 

Região do Grande ABC. The goal is to understand how our interventions are 

performed and reflect on a possible contribution to our processes. 
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INTRODUÇÃO 

Inserida na Região Metropolitana de São Paulo, a Região do Grande ABC, 

representada principalmente pelos municípios de Santo André, São Bernardo 

do Campo e São Caetano do Sul, tem apresentado mudanças significativas em 

seu espaço urbano.  

Conhecidos pela intensa industrialização que se deu a partir dos anos 

cinquenta, especialmente a vinda das montadoras automobilísticas, esses 

municípios estão enfrentando as consequências das transformações neste 

setor e das mudanças no modo de produção industrial, além de, aos poucos, 

tornarem-se cidades voltadas para o comércio e a prestação de serviços. 

Os vazios urbanos criados a partir dos terrenos das indústrias obsoletas 

deixaram nos municípios desta região uma série de bairros fragmentados, 

desconectados dos centros. Esta situação ficou mais evidente nos anos 1990, 

quando a região começou a sentir mais fortemente as consequências deste 

movimento de desconcentração industrial. 

Escolhemos este tema de pesquisa porque a quantidade de terrenos 

disponíveis, vazios ou com construções obsoletas, é muito grande e, mais 

recentemente, as reocupações destes terrenos têm chamado a atenção por 

serem, em sua maioria, empreendimentos isolados, algumas vezes cercados 

com muros ou grades. Nós que vivemos no ABC podemos perceber as cidades 

como verdadeiros canteiros de obras espalhados e desconectados. Porém, 

poucas obras de infraestrutura estão acontecendo ao mesmo tempo.      
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Na Europa e nos Estados Unidos grandes cidades e polos industriais já 

passaram por estas transformações entre as décadas de 1980 e 1990 e 

continuam em constantes transformações. São as cidades contemporâneas 

que precisaram adaptar-se a um novo paradigma econômico e social na era 

pós-industrial.  

O objeto da pesquisa são as recentes intervenções urbanas no ABC Paulista 

que propõem ocupar os vazios deixados pelas indústrias. Assim como já 

ocorreu na Europa e Estados Unidos, algumas regiões no Brasil estão 

passando pela mesma necessidade de adaptação a uma nova realidade de 

produção industrial. No caso específico do Grande ABC, considerada a região 

mais industrializada do país, essas transformações são extremamente 

sensíveis. 

Há alguns anos inúmeros empreendimentos residenciais, comerciais e, 

principalmente multiusos estão sendo construído nestes municípios, o que tem 

modificado a dinâmica das cidades. Há uma eminente mudança no 

comportamento das pessoas e no modo como os espaços serão vivenciados a 

partir destas novas experiências.   

A partir do final da década de 1990, os governos municipais se uniram para 

tomar medidas alternativas para mitigar os efeitos desta nova situação. Foi 

então criado o Consórcio Intermunicipal. Algumas ações isoladas também 

foram tomadas. Dentre elas, destaca-se a iniciativa do município de Santo 

André de planejar a cidade para os vinte anos seguintes, destacando-se deste 

planejamento a Operação Urbana Eixo Tamanduatehy.  
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A região assumiu algumas mudanças importantes no que diz respeito à 

economia. Embora a indústria continue correspondendo à principal atividade 

na região, os setores de comércio e serviços ganharam muito espaço. 

Em termos de território urbano as mudanças também são bastante profundas 

nos últimos quinze anos. Existe uma reconstrução da cidade sobre o tecido 

urbano existente. Porém esta reconstrução, diferente do que se viu na Europa e 

Estados Unidos com a implantação de Projetos Urbanos, está muito mais 

restrita à reconstrução dos lotes, reconstrução dentro de um terreno que já 

pertenceu a alguma fábrica, com pequenas modificações físicas no entorno. 

A questão que se coloca e que o trabalho pretende responder é se o que está 

sendo feito significa reconstrução da cidade, ou se não passa de 

empreendimentos imobiliários. Por isso a contraposição entre Projetos Urbanos 

e Empreendimentos Imobiliários. O primeiro traz uma gama de conceitos, 

tipologias, complexidades que o tornam objeto de pesquisa no mundo todo, 

como uma “solução” para importantes problemas das cidades neste ciclo de 

globalização porque une uma série de ações estratégicas. Os impactos num 

Projeto Urbano são calculados para provocar o desenvolvimento da área em 

vários setores, econômico inclusive. Mas propõe que esse desenvolvimento 

traga espaços públicos de qualidade, habitação para diferentes faixas de renda 

e inclusão social. O segundo é um termo muito mais imediatista, referindo-se a 

um lote que é reconstruído visando às necessidades do mercado imobiliário. 

Essa reconstrução provoca impactos, quase sempre negativos, que geralmente 

não são medidos ou analisados devidamente antes de sua implantação, como 
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ocorre num Projeto Urbano, ou seja, reduzem-se a condomínios fechados com 

impactos negativos na cidade.  

O caso a ser analisado aqui é a Operação Urbana Pirelli, mais conhecida como 

“Cidade Pirelli” em Santo André. Como exemplo do que ocorreu com a matriz 

italiana da empresa em Milão, a Pirelli, juntamente com o poder público, criou 

uma operação urbana para transformar seu sitio industrial em Santo André.  

Em Milão, a Pirelli criou o La Bicocca, um grande projeto urbano que buscava 

trazer para a área industrial da empresa, usos diversificados, como 

universidade, sedes de grandes empresas e residências. Resultado de um 

concurso, o La Bicocca foi projetado por Vittorio Gregotti no final dos anos 1970 

e revitalizou toda a área industrial obsoleta ao norte da cidade.  

Em Santo André os princípios da Operação Urbana Pirelli eram semelhantes ao 

que se viu em Milão. O Projeto Cidade Pirelli nasceu de um longo estudo do 

arquiteto Edo Rocha que já trabalhava com a Pirelli em diversos projetos e 

estudos para uma melhor readequação da fábrica. Edo Rocha estudava a 

transformação desta área como parte de outro projeto muito maior de 

integração da linha férrea que cruza o centro de São Paulo e que, inicialmente 

ligaria a Pirelli em Santo André à Siemens na região da Lapa em São Paulo. Ao 

longo da via férrea eram previstos polos de desenvolvimento e a Cidade Pirelli 

seria um deles. Nesta ocasião, tivemos a oportunidade de trabalhar no Projeto 

Cidade Pirelli entre os anos de 2000 e 2001 e acompanhar as primeiras obras 

de infraestrutura executadas para viabilizar a implantação do projeto.  
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Porém, algumas ações tomadas ao longo da implantação da Operação 

Urbana levaram a resultados bastante diferentes do que se previa no projeto e 

do sucesso que se obteve na Europa com o La Bicocca. Em Santo André a 

Pirelli optou por comercializar seus terrenos, valorizados com a Operação 

Urbana, sem executar o projeto.  

O objetivo desta pesquisa, portanto, é avaliar alcances e limites de um Projeto 

Urbano e as mudanças que ocorrem na região, analisando, a partir do Projeto 

Cidade Pirelli, a atuação dos setores envolvidos, a atuação do poder público 

como financiador do projeto e os resultados práticos das intervenções urbanas 

tendo como parâmetro os conceitos de Projeto Urbano segundo as análises de 

importantes urbanistas contemporâneos. O trabalho pretende mostrar a 

natureza das nossas intervenções, se elas apresentam elementos que possam 

caracterizá-las como Projeto Urbano, ou se não passam de empreendimentos 

imobiliários. Desta forma, espera-se que a pesquisa possa contribuir com 

elementos para fomentar outras pesquisas e o planejamento das cidades 

brasileiras inseridas em regiões metropolitanas que passam por processos de 

mutação e que, assim como no ABC Paulista, demandam a reconstrução de 

seu território. 

Para alcançar este objetivo, a pesquisa está estruturada inicialmente no estudo 

das cidades contemporâneas, com a análise do que levou as cidades da era 

pós-industrial a transformar seu território. Neste mesmo contexto, busca-se 

compreender conceitualmente o que são Projetos Urbanos e os principais 

instrumentos utilizados para a transformação do território urbano: os grandes 
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projetos urbanos. O caso que exemplifica um destes projetos é o La Bicocca de 

Milão, o qual analisamos mais detalhadamente. 

O Capítulo Dois é a caracterização da Região do Grande ABC nos dias atuais 

com uma análise das respostas que a Região buscou para reascender o 

crescimento e desenvolvimento econômico dos municípios: O Consórcio 

Intermunicipal que abrangeu uma associação entre todos os municípios da 

Região e suas conquistas e o Projeto Eixo Tamanduatehy, uma inovadora 

experiência criada na cidade de Santo André, do qual a Operação Urbana 

Pirelli faz parte. 

Ainda neste capítulo são descritos dois grandes empreendimentos em 

andamento na Região: o Espaço Cerâmica em São Caetano do Sul e a Antiga 

Tecelagem Tognato que foi revitalizada com uma série de empreendimentos 

residenciais e comerciais. Estes dois empreendimentos sintetizam o formato de 

vários outros empreendimentos que estão sendo implantados em toda a 

região. 

O Capítulo Três é efetivamente o objeto da pesquisa e descreve inicialmente o 

projeto desenvolvido pelo arquiteto Edo Rocha e sua equipe para o Projeto 

Cidade Pirelli.  

O Capítulo Quatro retrata o que foi a Operação Urbana Pirelli, sua proposta 

inicial, as contrapartidas estabelecidas na parceria da empresa privada com o 

puder público municipal e a sequencia de acontecimentos que acabaram por 

não realizar o que se propunha no início. Os resultados desta Operação Urbana 

são analisados neste capítulo: o projeto Brookfield Century Plaza, 
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empreendimento em construção que ocupou parte da área destinada ao 

Projeto Cidade Pirelli, descrevendo o que de fato ocorreu com o território, quem 

se beneficiou desta Operação e o que ficou para a cidade e a população no 

entorno do empreendimento.  

Por fim, relacionamos algumas conclusões sobre este processo e algumas 

lições que podem ser tiradas das experiências estudadas nesta dissertação. 
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CAPÍTULO 1 – A CIDADE CONTEMPORÂNEA E OS GRANDES 

PROJETOS URBANOS 
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1. A CIDADE CONTEMPORÂNEA E OS GRANDES PROJETOS URBANOS 

1.1. A Cidade Contemporânea 

A cidade está em constante processo de mudança, intimamente articulada à 

vida de seus habitantes e de seu momento histórico. Por isso diz-se que ela é 

uma realidade histórico-geográfica, sociocultural, que inclui a política. É uma 

concentração humana e diversa, dotada de identidade ou de pautas comuns e 

com vocação de autogoverno. (BORJA, 2005).  

Este conceito de cidade, segundo Borja, relaciona-se dialeticamente com 

outros dois: o conceito de espaço público, próprio do urbanismo, como lugar 

de representação e de expressão coletiva da sociedade, e com o conceito de 

cidadania, próprio do direito público, que se vincula ao Estado, à Nação. Desta 

forma, um conceito não sobrevive sem o outro e a nossa vida depende em boa 

parte desta relação. 

Portanto, fazer a cidade é ordenar um espaço de relação, é constituir lugares 

significantes da vida comum.  

Ocorre que, de tempos em tempos, a mudança histórica parece estabelecer 

novos paradigmas. Na análise de Borja (2005): 

“Periodicamente, quando a mudança histórica parece acelerar-
se e é perceptível nas formas expansivas do desenvolvimento 
urbano, decreta-se a morte da cidade. Agora é a globalização. Já 
foi a metropolização.  

Substitui-se o urbanismo que certamente demanda novos 
paradigmas, pela arquitetura ou as infraestruturas por produtos 
próprios do poder e do mercado. E assim a cidade renasce a 
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cada dia, como a vida humana, e nos exige criatividade para 
inventar as formas desejáveis para a nova escala territorial e 
para combinar a inserção em redes com a construção de 
lugares (ou recuperação dos existentes)”. (BORJA, id)  

Segundo Braga (2006), uma das características mais marcantes da cidade 

contemporânea é a presença simultânea do local e do global, ou do ponto de 

vista da sua organização espacial, esquematicamente do urbano e do 

metropolitano. Isso significa dizer que, enquanto ainda vivemos o processo de 

transformação das cidades em territórios metropolitanos, passados dois 

séculos da revolução industrial, as instalações urbanas, assim como a vida 

cotidiana, assumiram cada vez mais formas inexistentes na cidade tradicional. 

No entanto, o processo de metropolização caracterizou-se, em boa medida, 

pela agregação e acumulação de instalações e cidades existentes. As novas 

formas superpuseram-se e compuseram-se com as formas urbanas 

tradicionais, muitas das quais seguem correntes nas cidades contemporâneas. 

(BRAGA, id.). 

“Assim, ao lado das novas infraestruturas metropolitanas, o 
funcionamento das cidades encontra suporte importante nas 
infraestruturas tradicionais, assim como ao lado das atividades 
próprias da vida metropolitana, seus habitantes continuam a 
desempenhar atividades que ainda podem ser qualificadas 
como urbanas tradicionais.  

(...) A maior parte destas atividades ainda que pudessem ser 
identificadas com o que correntemente designa-se por escala 
local, coexistem em espaços centrais, no sentido físico e 
simbólico, consequentemente não locais, bem como 
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infraestruturas de maior significado e presença nas cidades, que 
são pertinentes ao funcionamento urbano tradicional. 

Considera-se, portanto, a noção de escala urbana como termo 
diverso e complementar à noção de escala metropolitana e 
ambas estão presentes na complexa vida das cidades 
contemporâneas. Do mesmo modo, considera-se que nestas 
cidades, resultantes da superposição e composição de formas 
urbanas e metropolitanas, coexistem tanto o espaço urbano 
quanto o espaço metropolitano, fisicamente configurados e com 
atributos distintos”. (BRAGA, id)  

As cidades contemporâneas, segundo Gottdiener (1997), não podem ser 

explicadas pela teoria convencional1, pois esta se vale de modos 

institucionalizados de investigação e de um paradigma que o autor considera 

ultrapassado. A teoria convencional não pode explicar problemas sociais, o 

crescimento diferencial das áreas citadinas, ou a relação entre os dois. Não há 

meio de entender as forças que produzem o desenvolvimento social desigual, 

com o conflito de classes, o conflito entre capitais separados, ou mesmo 

frações dentro da mesma classe – sem mencionar as patologias associadas à 

vida na cidade, como criminalidade, ruptura das famílias e o vício da droga. 

(Gottdiener, Id.).    

Alguns autores têm discutido a questão da cidade contemporânea. Mongin 

(2009) analisa a cidade na era da globalização e entende que vivemos 

atualmente na terceira globalização. A primeira, segundo o autor, refere-se ao 

período entre o fim da Idade Média e início do Renascimento, na época das 

                                                           
1 Gottdiener considera teoria convencional ou abordagem mainstream as várias especialidades 
da ciência urbana, inclusive a sociologia, a economia e a geografia.  
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grandes descobertas territoriais no século XV e ela baseia-se nas cidades 

comerciais e marítimas que criam uma rede entre si. A segunda globalização 

refere-se ao período histórico entre 1870 e 1914, da sociedade industrial, fruto 

da revolução industrial no plano tecnológico. Esta segunda globalização 

caracterizava-se pelas políticas industriais e pelo papel motor dos governos. Ao 

passo que a terceira globalização, que se iniciou com as novas tecnologias e a 

revolução econômica iniciada em 1960. Sua principal característica é o 

enfraquecimento do Estado que deixa de ser o motor de uma política industrial.  

“Seja qual for o plano considerado, a terceira globalização não 
se caracteriza por uma articulação hierárquica e piramidal em 
termos de centro e periferia, mas por uma oscilação entre 
ilimitação e limitação. Aqui a limitação não tem mais o objetivo 
de criar um quadro político e integrador (urbano ou estatal), mas 
o objetivo de responder a uma ilimitação primeira, aquela dos 
fluxos globalizados. Passa-se deste contexto de um mundo 
marcado pela verticalidade a um mundo que privilegia a 
horizontalidade, falsamente contínua, criada por 
descontinuidades, por rupturas, por discordâncias de um tipo 
inédito”. (MONGIN, 2009).  

Este mesmo autor analisa um novo regime de crescimento através das novas 

tecnologias que incidem essencialmente sobre os fluxos das 

telecomunicações, dos transportes e da informática. Ao mesmo tempo em que 

individualizam o consumo exagerado e multiplicam muitas vezes os meios de 

provocar desejos, essas tecnologias também organizam a sociedade de 

acordo com um modo seletivo e eletivo. A rede técnica organiza a sociedade 

em redes e modifica em profundidade a relação com o real.  
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Nesta nova sociedade caracterizada pelo enfraquecimento integrador do 

Estado e da cidade, as comunidades ganham papel importante podendo levar 

a retraimentos comunitários, reivindicações étnicas e agregações. A 

universalização cultural suscita indiretamente uma tendência à 

comunitarização, que oscila entre movimentos de etnização e movimentos de 

agregação de pares, entre uma secessão involuntária (guetos) e uma secessão 

voluntária (condomínios fechados). 

A cidade contemporânea demanda uma reconfiguração de territórios. Esse 

movimento de reterritorialização, segundo Mongin (Id.), se o “urbano 

generalizado” caminha junto com a prevalência dos fluxos, se os lugares estão 

interconectados, se é possível se conectar a qualquer outro ponto da rede, um 

mundo unificado e em vias de solidarização é de fato uma ilusão. O urbano se 

fragiliza ainda mais à medida que as tecnologias corroem a relação urdida 

com o real, com o ambiente imediato, em suma, a relação com um mundo que 

é preciso habitar. 

O resultado dessa reconfiguração de territórios corresponde ao que Mongin 

(Id.) nomeia de baldios da sociedade industrial.  

“Se a terceira globalização corresponde a uma saída, lenta e 
progressiva, da sociedade industrial para as sociedades que 
foram suas pontas de lança, a reflexão arquitetural e urbana é 
então confrontada com a decomposição dos sítios e territórios 
da sociedade industrial. Passando da sociedade industrial a um 
mundo que ainda é difícil nomear, que não basta qualificar de 
pós-industrial ou reduzir ao “fim dos territórios” ou à “cidade 
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virtual”, somos levados a observar ambientes e paisagens 
colocados entre parênteses.” (MONGIN, Id.) 

Harvey (1989) analisa esta mudança contrapondo o modernismo ao pós-

modernismo. Ele considera o pós-modernismo como uma superação da ideia 

modernista de que o planejamento e o desenvolvimento devem concentrar-se 

em planos de larga escala, de alcance metropolitano, tecnologicamente 

racionais e eficientes, sustentados por uma arquitetura absolutamente 

despojada (as “superfícies funcionalistas” austeras do modernismo de “estilo 

internacional”).  

“O pós-modernismo cultiva, ao invés disso, um conceito do 
tecido urbano como algo necessariamente fragmentado, um 
‘palimpsesto’ de formas passadas superpostas umas às outras e 
uma “colagem” de usos correntes, muitos dos quais podem ser 
efêmeros. Como é impossível comandar a metrópole exceto aos 
pedaços, o projeto urbano deseja somente ser sensível às 
tradições vernáculas, às histórias locais, aos desejos, 
necessidades e fantasias particulares, gerando formas 
arquitetônicas especializadas, e até altamente sob medida, que 
podem variar dos espaços íntimos e personalizados ao 
esplendor do espetáculo, passando pela monumentalidade 
tradicional. Tudo isso pode florescer pelo recurso a um notável 
ecletismo de estilos arquitetônicos. 

Enquanto os modernistas veem o espaço como algo a ser 
moldado para propósitos sociais e, portanto, sempre 
subserviente à construção de um projeto social, os pós-
modernistas o veem como coisa independente e autônoma a 
ser moldada segundo objetivos e princípios estéticos que não 
tem necessariamente nenhuma relação com algum objetivo 
social abrangente, salvo, talvez, a consecução da 
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intemporalidade e da beleza “desinteressada” como fins em si 
mesmas”. (HARVEY, Id.).  

Avançando em suas considerações, Harvey (id.) analisa a questão da 

tecnologia, que molda diretamente a arquitetura e o urbanismo pós-modernos. 

Citando Charles Jencks (1984) ele esclarece que a arquitetura pós-moderna 

tem como base duas significativas mudanças tecnológicas. A primeira é que as 

comunicações contemporâneas derrubam as “fronteiras usuais do espaço e do 

tempo”, produzindo tanto um novo internacionalismo como fortes 

diferenciações internas em cidades e sociedades baseadas no lugar, na 

função e no interesse social (HARVEY, 1989). Desta forma, diferentemente do 

período pós-guerra imediato, os arquitetos e urbanistas têm agora a 

oportunidade de diversificar a forma espacial. Formas urbanas dispersas, 

descentralizadas e desconectadas são muito mais factíveis atualmente do que 

antes.  

A segunda mudança observada por Jencks (Id.) é que as novas tecnologias, 

principalmente os modelos computadorizados são capazes de criar produtos 

quase que personalizados, ou seja, as novas tecnologias dissolveram a 

necessidade de conjugar a produção em massa com a repetição em massa, 

permitindo uma produção flexível que exprime uma grande variedade de 

estilos, aproximando os resultados de um artesanato.  

Isso permite aos arquitetos e urbanistas um maior alcance, uma maior 

proximidade com diferentes tipos de clientes trabalhando de forma 

personalizada, produzindo para diferentes funções, situações e “culturas de 

gosto”.  
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Neste âmbito surge uma preocupação maior com as marcas, status, a história, 

o conforto, o domínio ético. Todos os gostos podem ser aceitos. Mesmo 

aqueles que eram considerados comuns ou até mesmo banais pelos 

modernistas.  

Em princípio, portanto, a arquitetura pós-moderna é antivanguardista (não 

deseja impor soluções, ao contrário da tendência passada – e presente – os 

altos modernistas, dos planejadores burocráticos e dos empreendedores 

autoritários). (HARVEY, Id). 

Porém, ao contrário do que possa parecer, essa virada para o populismo não é 

suficiente para atender às questões sociais das cidades. 

“Os problemas das minorias e dos desprivilegiados ou de 
diversos elementos contra culturais foram jogados para debaixo 
do tapete até que se pudesse conceber algum sistema bem 
democrático e igualitário de planejamento baseado na 
comunidade que atende às necessidades dos ricos e dos 
pobres. Isso pressupõe, no entanto, uma série de comunidades 
urbanas bem formadas e coesas como ponto de partida num 
mundo urbano que está sempre em fluxo e transição.  

Esse problema é agravado pelo grau em que as diferentes 
“culturas do gosto” e comunidades exprimem seus desejos por 
meio de uma influencia política e de um poder de mercado 
diferenciados. Jencks concede, por exemplo, que o pós-
modernismo na arquitetura e no projeto urbano tende a ser 
desavergonhadamente orientado para o mercado por ser esta a 
linguagem primária de comunicação da nossa sociedade. 
Embora a integração ao mercado traga claramente o perigo de 
atender às necessidades do consumidor rico e privado, e não do 
consumidor pobre e público”. (HARVEY, Id.).           
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Gottdiener (1997) compartilha de uma visão semelhante. Ao analisar as 

renovações urbanas nos Estados Unidos, ele esclarece que segundo quase 

todos os analistas urbanos, do conservador Anderson (1964) aos mais liberais 

Hartman e Kessler (1984), o programa de renovação urbana alcançou um 

sucesso comercial apenas limitado, e falhou como medida social para 

propiciar moradia ao pobre de baixa renda e de renda mediana. Não obstante, 

contribuiu enormemente para o processo pelo qual foram removidas vastas 

seções da cidade, apesar dos apelos dos moradores, para a construção de 

torres de escritórios de vários andares e apartamentos de luxo. Isto é, a 

reestruturação dos centros comerciais foi um resultado direto das ações de 

interesses especiais que atuam através de uma articulação entre o Estado e o 

setor imobiliário e estão associados à reurbanização, mesmo que alguns 

projetos tenham partido da iniciativa privada. (GOTTDIENER, 1997). 

Após analisar exemplos de renovação urbana como em Minneapolis e Boston, 

Gottdierner avança em suas conclusões: 

“Esses exemplos apontam para o que Scott denomina nexo 
entre o Estado e a terra (1980), a articulação entre programas de 
governo, planejamento urbano e interesses monopolistas dentro 
da cidade. Eles se juntaram para desvalorizar a infraestrutura 
representada pelo ambiente construído do passado (Harvey, 
1981), para remover sua presença física, que agia como uma 
barreira a novos investimentos (Lojkine, 1977b), e para descobrir 
grandes áreas para nova construção; muitos deles representam 
interesses bancários e capital de monopólio. Além disso, o 
capital privado se associou de forma eficiente aos esforços do 
setor público para tirar partido dos efeitos benéficos da 
aglomeração (Lamarche, 1977) e explorar a criação social, 
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interativa, de valor em espaço com base nas circunstâncias 
exteriores do crescimento. Assim, a revitalização é muito mais 
um produto social subsidiado pelo Estado que alguma iniciativa 
mágica, orgânica, de lugar”. (GOTTDIENER, Id).   

A questão se amplia para o âmbito do planejamento urbano. O zoneamento do 

planejador tende a ser substituído por um zoneamento de mercado, baseado 

na capacidade de pagar.  

“Em curto prazo, uma transição de mecanismos de mercado 
pode combinar temporariamente usos distintos em interessantes 
configurações, mas a velocidade da gentrificação e a monotonia 
do resultado sugere que, em muitos casos, o curto prazo é na 
verdade bem curto. A alocação de mercado e de terra de aluguel 
dessa espécie já enquadrou muitas paisagens urbanas em 
novos padrões de conformidade. O populismo do livre mercado, 
por exemplo, encerra as classes médias em espaços fechados e 
protegidos dos shoppings e átrios, mas nada faz pelos pobres, 
exceto ejetá-los para uma nova e bem tenebrosa paisagem pós-
moderna da falta de habitação”. (HARVEY, 1989).  

Harvey (Id.) conclui que o impulso modernista, em parte por razões práticas, 

técnicas, econômicas e também ideológicas, acabou por reprimir a 

significação do capital simbólico2 na vida urbana. Esse impulso resultou em 

uma demanda reprimida, ou desejo reprimido, que teve papel importante na 

promoção do mercado de ambientes e estilos arquitetônicos urbanos mais 

diversificados. 

                                                           
2 Expressão definida por Bourdieu (1977, 1984) como o “acúmulo de bens de consumo 
suntuosos que atestam o gosto e a distinção de quem os possui”. (HARVEY, 1989). 
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O problema é que o gosto está longe de ser uma categoria estática. O capital 

simbólico só se mantém como capital na medida em que os caprichos da 

moda o sustentam. (HARVEY, Id.). 

Na análise de Borja (2005): 

“O território não se organiza em redes sustentadas por 
centralidades urbanas potentes e integradoras, sem que se 
fragmente por funções especializadas ou hierarquias sociais. Os 
centros comerciais, os postos de gasolina com seus anexos 
convertidos em novos monumentos do consumo, o 
desenvolvimento urbano disperso, os novos guetos ou bairros 
fechados, o domínio do livre mercado sobre alguns poderes 
locais divididos e defasados, os comportamentos sociais 
protecionistas guiados pelo medo do “outro” e pela ânsia de ser 
alguém, a privatização do que deveria ser espaço público... tudo 
isso leva à negação da cidade. O livre mercado todo poderoso 
não tem capacidade integradora da cidadania, ao contrário, 
fragmenta os tecidos urbanos e sociais, é destruidor da cidade.” 
(BORJA, Id). 

 Ainda segundo o mesmo autor, a expressão física da cidade emergente 

expressa uma realidade contraditória: por um lado difusa, fragmentada, 

privatizada nas novas e extensas periferias e, por outro, existem e sobrevivem 

os centros históricos revalorizados, museificados e/ou gentrificados e as novas 

centralidades, ainda mais pensadas para o automóvel e o consumo do espaço 

público polivalente.  

A imagem do território que observamos é a de um tecido urbano obsoleto, 

sobreposto com novas atividades e funções. Em algumas partes mantém-se a 

trama existente e umas poucas construções. Em outras partes é feita uma 
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demolição completa, optando-se por um crescimento vertical de edifícios e 

condomínios isolados.  

Borja (Id.) ainda conclui que há três hipóteses básicas para definir a forma 

urbana da cidade do século XXI. A primeira é que não há um modelo formal 

dessa cidade. Ela pode ser densa e difusa ao mesmo tempo. Tanto a 

concentração que inclui a mistura e alta densidade como a dispersão e 

segregação por composição social e por funções caracterizam a cidade atual. 

A cidade clássica com seus centros históricos coexiste com parques 

empresariais de arranha-céus, zonas logísticas, conjuntos residenciais 

compactados, grandes shoppings ou áreas comerciais. 

A segunda hipótese é que diante desta coexistência, fatores como o desenho 

dos eixos viários, o papel que se atribui ao transporte público e privado, as 

políticas públicas locais e as culturas cívicas dominantes interferem mais ou 

menos para o grau de coesão ou fragmentação. 

A terceira hipótese é que os fenômenos de privatização da vida social urbana 

se multiplicam (grandes centros comerciais e lúdicos ou parques temáticos, 

bairros fechados). Paralelamente se revaloriza o espaço público como 

elemento de qualidade de vida e de coesão sociocultural. 

As transformações produtivas levam à obsolescência de áreas portuárias 

centrais ou industriais. Em grandes metrópoles estas áreas tem sido 

transformadas por Projetos Urbanos. 
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1.2. Grandes Projetos Urbanos 

Colocada a situação da cidade do século XXI, este subcapítulo tem por objetivo 

apresentar algumas linhas de pensamento que importantes urbanistas adotam 

como definição para Projeto Urbano.  

A importância de se chagar a alguma definição sobre Projeto Urbano é 

justamente identificar modalidades ou instrumentos que são utilizados para 

intervir na cidade contemporânea e assim compreender que tipo de 

intervenção tem sido feita na Região do Grande ABC.  

Jordi Borja (2005) faz uma análise bastante profunda sobre as intervenções 

urbanas e chaga a listar vinte e um pontos divididos entre modalidades ou 

instrumentos de intervenção, estratégias territoriais urbanas: do espaço público 

aos eventos e orientações culturais do plano e da gestão estratégica. 

Entre as modalidades ou instrumentos de intervenção estão o Planejamento 

Estratégico e Renovação do Planejamento Territorial, que o autor define 

como esquemas de coerência para propor um cenário de futuro somando 

objetivos econômicos e sociais, definindo atores públicos ou privados e inclui 

um processo participativo de elaboração e implementação. Outra modalidade 

descrita é a de Planos Integrados por áreas urbanas homogêneas com 

problemática comum ou desafios que requerem respostas interdependentes. 

Os Projetos Urbanos ou Operações Complexas são instrumentos de 

transformação física transformadora, diferente do Produto Urbano ou Grande 

Artefato que nasce do intuito de obter-se êxito imediato e não de transformar a 

cidade. Seguindo esta mesma linha há o Edifício Emblemático ou 
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Monumento Construtor que muitas vezes é utilizado como instrumento parte 

de uma outra modalidade que evolve um desenvolvimento mais complexo. 

Ainda nesta categorização estão as Operações Urbanas “Pret – à – Porter” ou 

“Prontas para Uso” que são projetos com o uso bem definido tanto pelo uso 

como pela área de ocupação e os Projetos Minimalistas cuja escala é bem 

reduzida, mas pode ser reproduzido como em alguns casos de projetos para 

habitação popular. 

As Estratégias Territoriais Urbanas são, na verdade, os objetivos que se 

pretende alcançar em uma parte do território ou o tratamento genérico que se 

quer dar a ele, assim como as linhas de atuação que se propõe para as 

modalidades descritas anteriormente. Dentre estes critérios estão o Espaço 

Público e Equipamentos Estruturantes (monumentalidade); Novas 

centralidades; Infraestruturas e a construção da cidade-região; áreas em 

processo de mudança de uso ou em transição; a revalorização da paisagem 

e a necessidade de desenvolvimento sustentável; a mistura social como 

objetivo e a estratégia dos eventos e a “festividade” do urbanismo. 

As orientações culturais do plano e da gestão estratégica são, em outras 

palavras, as diretrizes e os debates e incluem o pensamento estratégico e a 

gestão estratégica; a delimitação dos territórios e as áreas de intervenção; 

as reformas políticas territoriais e as relações institucionais; as novas 

formas de gestão dos programas e dos serviços urbanos; a participação 

cidadã e urbanismo reflexivo; as respostas à complexidade: 
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multidisciplinaridade, novos edifícios e diversidade de soluções e métodos e 

debates de ideias e valores específicos. 

Destes pontos levantados por Borja, destacamos cinco que consideramos os 

mais significativos para analisar a realidade das cidades no ABC Paulista. 

O primeiro deles refere-se aos planos integrados por áreas urbanas 

homogêneas com problemática comum ou desafios que requerem respostas 

interdependentes. 

“A necessidade de intervir em áreas complexas, de fazer “cidade 
sobre cidade”, seja tratar-se de centros históricos, de tecidos 
degradados ou de processos de mudança de uso em periferias 
incorporadas a uma cidade e afetadas por projetos diversos, tem 
requerido uma escala de planejamento maior e mais inovadora 
que os planos parciais ou especiais (dependentes de um plano 
geral) e de conteúdos mais amplos que os próprios do 
urbanismo ‘strictus sensus’”. (BORJA, 2005). 

O Projeto Urbano ou Operação Complexa é uma atuação física 

transformadora, de renovação ou reconversão e não de reabilitação ou 

regeneração que são objetivos mais frequentes nos planos integrais. Na 

concepção de Borja, o Projeto Urbano se assemelha ao projeto da escala 

intermediária de Busquets3 e foi popularizado pela cultura urbanística francesa 

(Masboungi, 2001). 

                                                           
3 Joan Busquets define este tipo de intervenção como proposta em escala intermediária da 
cidade buscando a integração de diferentes funções a partir de sistemas de composições 
abertas que se desenvolvem em etapas. 
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O Projeto Urbano é uma estratégia operacional que sabe aonde quer chegar a 

médio prazo e promove uma ação sobre o terreno de imediato, e também é a 

expressão de uma cultura urbana, uma ideia de cidade, quer dizer, uma 

manifestação de valores. Tecnicamente destaca seu caráter de ponto de 

encontro entre plano e projeto, formação urbana, seja na cidade consolidada, 

seja na cidade dispersa. Tende a ser um tipo de intervenção comum às 

cidades com projetos urbanos mais interessantes. (BORJA, 2005). 

Outro tipo de intervenção definido por Borja é o chamado “Produto Urbano” ou 

“grande Artefato”. Neste caso, diferente do que define Busquets4, aqui o artefato 

inicial se supõe que criará um novo entorno, mais do que integrar-se a ele.  

Nestes casos tem relevância especial o papel do promotor, público ou privado, 

que define um produto mais ou menos complexo, em geral a partir de um uso 

específico e de um conjunto de edifícios a ele destinado. O promotor em 

muitos casos se une a um arquiteto urbanista que contribui a conferir-lhe um 

poder de atração sobre outros promotores e para outras atividades e edifícios 

mais ou menos definidos.  É um tipo de intervenção desejada por promotores 

privados e arquitetos divinos, em ambos os casos mais motivados por ter êxito 

imediato do que por fazer cidade (BORJA, 2005). 

As Operações Urbanas “Pret-à-Porter” ou “prontas para o uso” têm sido fáceis 

de identificar nos municípios do ABC Paulista. São Operações Urbanas com 

um programa de necessidades bem definido, como parques temáticos, 

                                                           
4 Joan Buquets define “grande artefato” como operações de alta centralidade conseguida com 
a multiplicidade de sistemas intermodais e/ou atuação sobre as infraestruturas com o 
propósito de se obter uma boa inserção urbana.  



41 
 

parques empresariais e de serviços para empresas, zonas logísticas, 

condomínios fechados, campus universitários, centros de convenções, entre 

outros. Muitas vezes são promovidos pela iniciativa privada. Mas recentemente 

também tem sido uma modalidade utilizada pelo poder público pela facilidade 

de gestão e por considerar como êxito a atração de investidores e facilitar seu 

negócio e não precisar assumir os custos de investimento e manutenção. 

Porém, quando a operação fracassa, o poder público tem que arcar com todos 

estes custos.  

“Estas operações podem fazer parte em alguns casos de um 
planejamento estratégico forte ou de um projeto urbano 
complexo de nova centralidade ou de eixo de desenvolvimento e 
aportar assim um importante elemento para se “construir 
cidade”. Em outros casos, são operações fechadas em si 
mesmas, com efeito especulativo por uma parte e 
fragmentadores por outra sobre seu entorno. O Estado ou o 
governo local, mostram-se deficientes perante os promotores da 
operação, convertem-se em cúmplices de atuações 
desintegradoras da sociedade e do tecido urbano, ou pelo 
menos perdem a oportunidade de promover um 
desenvolvimento equilibrador.” (BORJA, Id.).   

Por fim, destacamos a análise do autor sobre as áreas em processo de 

mudança de uso ou em transição. Estas áreas são bastante diversas: podem 

ser antigas indústrias, instalações portuárias ou ferroviárias, estruturas militares 

obsoletas ou que se realocam, zonas de habitat disperso, áreas semi-rurais que 

se adensam, tecidos urbanos consolidados, mas sem centralidade que 

recebem o impacto de um grande projeto urbano, etc.  
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Segundo Borja, são as grandes oportunidades do urbanismo tanto na cidade 

consolidada quanto na terceira cidade ou região metropolitana. As respostas 

são muito diversas: em alguns casos realizam-se operações complexas, com 

vontade de “fazer cidade”, e em outros se opta por “produtos urbanos” 

monofuncionais, desde os condomínios fechados até os parques temáticos.  

Também as malhas e as tipologias arquitetônicas são diversas: podemos 

encontrar tanto arranha-céus banais que ao invés do espaço público criam 

vazios (os estacionamentos) em seu entorno como novos e interessantes tipos 

de quadras (como a “aberta” de Portzamparc) que buscam combinar novas 

escalas e flexibilidade de produção com a qualidade cidadã, o “face to face” e 

os espaços de transição. (BORJA, 2005). 

Borja conclui que as experiências de êxito com relação a “fazer a cidade” sobre 

a cidade consolidada, sejam áreas centrais, tecidos urbanos com história ou 

periferias em processo de inserção na cidade central, são bastante numerosos. 

Como também são numerosos os casos de regeneração de centros históricos, 

de renovação urbana de tecidos degradados, de operações complexas de 

áreas marcadas por infraestruturas obsoletas. Os casos mais pobres e 

discutíveis, no entanto, estão nas regiões metropolitanas, na cidade dispersa 

ou emergente, que não é nem centro e nem periferia, senão uma “entrecidade”.     

Outros autores também têm discutido os tipos de Intervenções Urbanas 

recorrentes nas cidades atuais.  

Busquets (2007) entende que no panorama atual novos processos econômicos 

e formas de urbanização estão surgindo, o que nos obriga a definir outros 
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conceitos e discutir novas estratégias de intervenção urbana. “As cidades estão 

passando por processos de reconfiguração e seus territórios tornam-se mais 

abertos. Há uma necessidade de revalorização da cidade como ‘lugar’ 

simbólico, à maneira que Lefebvre havia reivindicado” (BUSQUETS, id). 

Segundo o autor, a reflexão sobre as formas de projetar a cidade em contextos 

culturais e dinâmicas sociais distintas podem abrir espaço para a definição de 

novos paradigmas urbanísticos que, por sua vez, podem dar respostas mais 

urbanas e integradoras aos diversos contextos em que se opera. Para isso, é 

necessário destacar a condição de Projeto em Urbanismo seja pela escala do 

fragmento urbano ou de algumas dimensões da cidade global. Para ele, 

reconhecer regras abstratas na cidade existente assim como definir ações 

abstratas para os novos projetos são as maiores contribuições da urbanística 

para a cidade contemporânea.  

A cidade demanda grandes esforços para recuperar os critérios de 

composição formal quando trata-se de um novo paradigma, o que significa 

descobrir a forma urbana em sua correta articulação entre condição social e 

artística. Ao planejar as estratégias do projeto urbanístico atual, é necessário 

promover a condição redistributiva, repensar as práticas com um compromisso 

forte em relação às tendências emergentes que busque mais integração e 

resolução das questões que surgem e não tanto a reprodução dos próprios 

domínios. O Urbanismo passa a definir cenários e formas de programação, 

mais do que a definição precisa de realidades futuras, mas nunca alcançáveis. 

(BUSQUETS, id.) 
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Ao Urbanismo cabe recuperar o valor de “projeto” para justificar seu papel 

social tão difundido e bem aceito. Cabe-nos entender, em nosso contexto 

territorial e urbano dinâmicos, que as decisões são cada vez mais tomadas 

com a contribuição de múltiplos atores e não seguem uma sequencia 

convencional. Neste panorama, o Urbanismo supera o papel de “ponte” para 

atuar “dentro” desde as escalas de projeto, definição de programas, de 

estratégias, de prioridades, podendo contribuir com a melhora dos espaços 

existentes e realizar desenvolvimentos com grande valor inovador. O homem 

como ser social está criando novas formas de urbanidade. Cabe aos urbanistas 

saber interpretá-las e criar processos e formas urbanas para estas novas 

condições.  

Busquets define ainda o que ele chama de dez linhas para o Projeto 

Urbanístico. Nestas definições o autor qualifica alguns atributos dos Projetos 

Urbanos como intervenção. Para o autor estamos falando de projetos 

estratégicos onde soluções singulares criam novas imagens, porém para 

produzir um impacto urbanístico relevante, não devem ser objetos isolados. Os 

Projetos Urbanos podem ser operações de alta centralidade com a 

multiplicidade de sistemas intermodais e/ou ações sobre as infraestruturas a 

fim de se obter uma boa inserção urbana, o que ele chama de “grandes 

artefatos urbanos”, ou podem ser atuações com pouco investimento e 

estratégias muito seletivas capazes de responder a questões essenciais da 

cidade.  Os Projetos Urbanos também englobam ações sobre o espaço não 

construído na cidade existente, convertendo-o em espaço público ou elemento 

de nova mobilidade urbana. Podem atuar em escala intermediária que buscam 
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a integração de diferentes funções a partir de sistemas de composições 

abertas que se desenvolvem em etapas. Em alguns casos, são priorizados os 

espaços tradicionais, aceitando-se a revitalização como direção dos sistemas 

de ordenação. Ou o foco pode ser um projeto paisagístico em grande escala 

cujas intervenções são de grande porte reciclando espaços abandonados que 

podem converter-se em polos de descentralização urbana. Quando trata-se de 

centros históricos ou antigos tecidos urbanos, o Projeto Urbano pode 

concentrar-se na reabilitação destes espaços. O que o autor ressalta é que 

dentro destas linhas o Projeto Urbano organiza as estratégias na escala do 

território urbano ou de seu conjunto, estabelecendo as decisões chave para 

racionalizar seu futuro. Quase sempre os processos de projetos são 

inovadores, que instigam e simulam novas formas de atuação urbanística, 

apesar de nem sempre partir de práticas convencionais. (BUSQUETS, id). 

Com relação à gestão dos processos que envolvem o Projeto Urbano, 

Busquets esclarece que é possível que os projetos urbanísticos se 

sobreponham numa intervenção com o propósito de alcançar resultados mais 

amplos. A questão é quem e como se decide a seleção dos projetos 

urbanísticos. Nesse sentido, é comprovado que os âmbitos de atuação estão 

cada vez mais variados. A maior amplitude do campo projetual do Urbanismo 

obriga e reorientar as distintas disciplinas profissionais para uma resposta mais 

efetiva à diversidade de escalas e transversalidade espacial. Não existe mais a 

ideia de que o urbanismo e os projetos urbanos significam trabalhos em planos 

bidimensionais. Hoje há uma riqueza metodológica quanto à análise da cidade, 

a formulação e as alternativas de intervenção, e as formas de vinculação entre 
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propostas gerais e desenvolvimento parcial. Os espaços do projeto urbanístico 

estão mudando e ampliando-se: aceitamos facilmente a condição de 

fragmentação da cidade atual frente às visões compreensivas e globais de 

outros períodos. Na situação atual a aplicabilidade e a abundancia de projetos 

ou estratégias que buscam suas referencias conceituais em outras teorias 

científicas as tomam emprestadas para introduzir novas lógicas às 

intervenções. (BUSQUETS, id). 

Em seu último artigo publicado Lungo (2005) procura discutir sobre os Grandes 

Projetos Urbanos e se eles se converteram em instrumentos essenciais para o 

planejamento das cidades na Europa nas últimas décadas e mais 

recentemente nas cidades latino-americanas, constituindo uma via para 

impulsionar o que o autor chama de privatização da gestão urbana em nossos 

países, adequando-os ao enfoque neoliberal das políticas públicas praticadas 

atualmente. 

Citando Harvey (1996), Lungo (id.) esclarece que a partir do final da década de 

1970 parece ter se estabelecido um consenso entre os países de capitalismo 

avançado sobre os benefícios que seriam obtidos se as cidades assumissem 

um comportamento empresarial em relação ao desenvolvimento econômico e 

que esta visão estaria relacionada ao enfraquecimento do Estado para 

controlar os fluxos monetários internacionais e que no fundo expressava a 

dinâmica geral da transformação do modelo de acumulação fordista-

keynesiano em um regime de acumulação flexível (LUNGO, id). 
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Neste contexto, é importante ressaltar que um dos instrumentos centrais da 

gestão empresarial urbana é a associação público-privada, que tem uma base 

essencialmente especulativa, enquanto seu foco de atenção está mais para a 

economia local do que no território urbano abrangente. 

Segundo Lungo (id.), existem quatro condições básicas para uma gestão 

empresarial urbana: a exploração das vantagens específicas para a produção 

de bens e serviços; o aumento da competitividade a partir da divisão espacial 

do consumo; o controle das operações financeiras de maior importância e a 

competição pelo superávit do governo central. 

As grandes cidades passaram a ser vistas não apenas como um problema, 

mas também como uma fonte de produção de riqueza e o que deve-se fazer é 

incrementar sua produtividade urbana vencendo os obstáculos das 

deficiências da infraestrutura urbana; a existência de regulamentações 

impróprias; a fragilidade das finanças nacionais e dos sistemas financeiros 

nacionais para mobilizar recursos para o desenvolvimento urbano. 

Uma ideia que Lungo (id.) destaca em torno desta nova forma de gestão 

urbana é que existe uma questão chave – a terra e que a visão neoliberal da 

gestão urbana recorre ao mercado imobiliário como uma de suas principais 

vias de atuação perante esta questão. 

Lungo (id.) defende que é errôneo pretender ter uma visão acabada da cidade 

que se pretende construir. Ele sustenta que a construção de uma sociedade, de 

uma nova cidade é um processo permanente e contraditório de construção 

ininterrupta que assume formas específicas em cada caso concreto. 
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O autor propõe uma estratégia para construir uma forma alternativa de gestão 

urbana que se oponha à desregulamentação e privatização indiscriminadas. 

Esta estratégia comportaria quatro ações, sendo a primeira delas a retomada 

de uma investigação urbana no sentido de se reformular e aprofundar uma 

articulação com a informação empírica. A partir do conhecimento das 

características na nova estrutura social, deve-se buscar alianças com os 

distintos setores em torno da cidade que se procura construir e a forma de se 

obter isso. Lungo defende que deve-se superar a visão de se pensar apenas 

nos pobres. “Uma legítima opção de desenvolvimento urbano favorece os 

setores populares e busca a construção de uma cidade mais junta, sem 

esquecer a multiplicidade de interesses que existe nela.” (LUNGO, id.). Outra 

ação defendida pelo autor é a de construir espaços de participação e decisão 

políticos permanentes através dos quais os setores populares possam articular 

suas múltiplas reivindicações, evitar sua dispersão e sobreposição e 

potencializar seu poder de decisão.  Por último, estes espaços de poder 

construídos devem ser a base para impulsionar as medidas irreversíveis que 

permitam construir a cidade democrática que se busca. 

O autor aponta um importante obstáculo a ser considerado a respeito dos 

Grandes Projetos Urbanos, que é justamente a enorme diversidade de tipos de 

projetos. Pode ser a recuperação de centros históricos, a construção de 

sistemas de transportes públicos massivos, a reutilização de antigas áreas 

industriais, militares, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, etc.; a reabilitação 

de grandes áreas de vivência degradada, a construção de novas áreas 
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turísticas ou recreativas. A esta diversidade se unem os problemas da definição 

da escala e da multiplicidade de atores envolvidos.  

Lungo entende que o Grande Projeto Urbano é uma noção polissêmica por 

considerar como chave para analisar este tipo de intervenção toda a 

complexidade econômica e social, além das questões espaciais. É o feito de 

articular uma estratégia forte de apostas urbanas e socioeconômicas de 

grande dimensão e ampla duração que incide no desenvolvimento de uma 

cidade. Não deve, todavia, limitar-se a uma ação urbana específica como um 

projeto arquitetônico de grande dimensão, nem confundir-se com o projeto de 

uma cidade. (LUNGO, id). 

Citando Ezquiaga (2001), o autor conclui que a contribuição que os Grandes 

Projetos Urbanos trazem é a mediação entre as exigências espaciais das 

necessidades econômicas nas grandes metrópoles e sua própria 

transformação urbana, o que questiona o planejamento urbano tradicional 

porque demanda maior tempo, além de ser uma obra pública, ainda que exista 

intervenção privada e possui origens diversas, mas está guiado por uma ideia 

compartilhada entre os principais atores urbanos. 

Lungo (id.) faz algumas considerações sobre o êxito dos Grandes Projetos 

Urbanos. O autor analisa algumas questões que podem colocar em risco o 

sucesso destas intervenções, o que pode causar uma segregação sócio-

espacial entre a área transformada e o restante da cidade, além de causar o 

deslocamento da população mais pobre (processo de elitização), provocar 

impacto ambiental negativo ou ainda canalizar o uso de recursos públicos para 
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intervenções privadas e, sobretudo, criar condições para a apropriação 

individual da valorização da terra urbana.  

“Assim, os grandes projetos urbanos têm sido, antes de tudo, 
para vários pesquisadores, construções monumentais, 
impulsionadas na maioria dos casos por iniciativa 
governamental, destinados a canalizar para a empresa privada 
os benefícios da recuperação do entorno urbano onde se 
constroem estes projetos. Uma espécie de “show case” com 
uma grande função mediática para facilitar o consenso entre os 
atores. Estaríamos em um ponto limite em que se sustenta que 
estes projetos constituem um instrumento que contribuiria para 
criar um pensamento único sobre as cidades em que se 
articulam os interesses econômicos com a cultura para competir 
por financiamento internacional (Arantes, 2001), onde as 
estratégias culturais servem para o crescimento econômico e 
para o controle social (Zukin, 1997). 

Incorporados nos planos estratégicos com o objetivo de 
incrementar a competividade das cidades, tendem a gerar um 
processo de elitização social, valorização dos capitais privados e 
especulação da terra. É uma forma de o setor público 
compartilhar os riscos da iniciativa privada, como indicado em 
uma pesquisa sobre vários projetos na Europa, que desmistifica 
os efeitos pretendidos de multiplicação da economia dos 
Grandes Projetos Urbanos e que concluiu-se que: primeiro estes 
projetos serviram para contornar as orientações e normas dos 
planejamentos existentes; segundo os mecanismos de 
participação são muitas vezes formais; terceiro, os projetos estão 
em sua maioria pouco integrados ao desenvolvimento da 
cidade; quarto, acentuam a polarização sócio-econômica e 
quinto, estão associados a modificações na forma de 
governabilidade urbana (Moulaert et al., 2003)”. (LUNGO, id) 
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Desta forma, um dos grandes desafios deste tipo de intervenção é promover o 

desenvolvimento da cidade compartilhado entre os diversos atores, sem deixar 

de lado as dinâmicas do atual processo de globalização, as mudanças na 

economia, na sociedade e no Estado que acarretam nas profundas mutações 

das grandes cidades, da cultura urbana, da arquitetura e do desenho urbano.  

Assim, a metropolização e a globalização surgem como eixos centrais destas 

mutações em andamento, os quais devem ser analisados pelos Grandes 

Projetos Urbanos em seus múltiplos aspectos e discutir o papel que se 

pretende atribuir como motores do desenvolvimento das cidades e regiões, 

especialmente em lugares onde a pobreza é predominante. 

Quanto à gestão, o autor enfatiza o papel do poder público: 

“Somente uma condução pública do desenvolvimento da cidade 
participativa e articulada estrategicamente ao redor dos 
processos urbanos fundamentais e que assumam flexivelmente 
a relação entre o público e o privado, poderá se opor à opção de 
gestão urbana neoliberal”. (LUNGO, id).   

O autor conclui que é possível propor e existem casos de sucesso de uma 

adequada combinação entre investimento público e privado, mas que seguem 

alguns requisitos indispensáveis como a modernização e flexibilização de 

planejamento urbano mantendo um papel importante no desenvolvimento das 

cidades; deve-se evitar a regulamentação urbanística específica em cada caso, 

pois as normas e diretrizes urbanas devem manter seu caráter genérico; a 

administração do desenvolvimento das cidades deve ser exclusivamente 

pública, o que não exclui a consulta a decisões com o setor privado e, por fim, 



52 
 

há que se recuperar a importância dos investimentos públicos no 

desenvolvimento urbano, exceto quando as restrições econômicas impõem 

sérias limitações econômicas, estas devem se manter nos setores e serviços 

estratégicos.    

Portas (1990) entende que a expressão “Projeto Urbano” não é nova. Ela já foi 

usada na década de 1960 para referir-se aos projetos de arquitetura, de 

dimensão razoável que pretendiam representar a forma exemplar da cidade 

moderna. Há, portanto, algumas gerações de Projetos Urbanos, sendo que a 

segunda geração começa com a crise fiscal do final da década de 1970, cujas 

intervenções são pontuais, de natureza municipal. Estes projetos se 

caracterizam pela identificação com a autoria do arquiteto, porém inscritas em 

tecidos urbanos pré-existentes. 

A terceira geração dos Projetos Urbanos, que ocorre atualmente, se distingue 

das anteriores pelo programa e as novas oportunidades oferecidas pelas 

intervenções, pelos processos ou mecanismos de organização das realizações 

e pela relação que o projeto tende a estabelecer com o plano, dado o estilo de 

planejamento que caracteriza o novo projeto.  

Esta nova visão sobre o Projeto Urbano exige dele mecanismos de 

regulamentação variáveis que substituam o habitual determinismo das regras 

sobre o que se pode fazer (divisão do território em zonas), por regras sobre 

como e com quais critérios deve ser tomada a decisão administrativa, quando 

as intervenções partem de iniciativas que não dependem exclusivamente de 

agentes tradicionais. (PORTAS, 1990). 
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Desta forma, é o programa, e não tanto o projeto, que interpreta a decisão 

política, que define as condições financeiras, a organização, o marketing e, 

com frequência, as contratações de projetistas e consultores, assim como a 

busca pela viabilidade da intervenção.  

O programa do projeto deve ser considerado como programa urbanístico que 

considera os problemas de viabilidade, das infraestruturas, do aproveitamento 

dos estoques de edificação e de terrenos e dos valores patrimoniais em sua 

capacidade de regeneração. Devem ser examinados os interesses de grupos 

sociais afetados, sobretudo como agentes de transformação a mobilizar. 

Portas (id.) analisa as tipologias de Projeto Urbano cruzando duas coordenadas 

inicias: a primeira explica o objetivo ou o problema que se pretende resolver 

com um determinado projeto enquanto que a segunda individualiza a situação 

exógena que o torna viável. Assim, para desagregar os tipos de objetivos 

programáticos, o autor relaciona como caráter dominante do projeto: o espaço 

coletivo como objeto de requalificação complementar ou extensão de 

infraestruturas, equipamentos e ambiente; as relações como objeto de 

transformação das redes, sistemas modais e interconexões; as atividades 

como objeto de revitalização ou nova localização; a centralidade como objeto 

de  recentralização ou formação de sistemas policêntricos para superar, por 

exemplo, uma condição mais periférica e o parque temático como recinto de 

revitalização e inovação funcional ou de valorização de corredores ou áreas 

naturais.  
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Com relação às ocasiões, imprevistas ou programadas no processo de 

planejamento, e que marcam o inicio, a temporalidade, a localização e os 

recursos mobilizados para um projeto, o autor define: decisões setoriais, em 

geral públicas que, obedecendo a logica de sistemas especializados, criam 

ocasiões de melhora do contexto quando é objeto daquela negociação 

institucional que procura a articulação de decisões setoriais e locais; ocasiões 

excepcionais de eventos especiais ou catástrofes, que permitem em primeiro 

plano a organização de candidaturas e em segundo programas emergenciais 

com financiamento especial, sempre objeto de protocolos, regimes legais de 

exceção, etc.; iniciativas de intervenção privada que podem coincidir com 

objetivos estratégicos e que possuem condições de escala ou lucro que 

permitem negociações de parceria ou contrapartidas de interesse geral; 

programas de intervenção municipal, previstas pelo plano local ou 

desencadeadas por concursos por fundos comunitários ou nacionais, em 

regime de contratos. (PORTAS, id). 

Associada a essa coordenada, o autor insere uma terceira dimensão a esta 

matriz, o tipo de localização dos projetos urbanos, que ele classifica em duas 

grandes categorias: a cidade consolidada ou histórica e a cidade emergente. A 

primeira implica em áreas centrais, do centro histórico ou moderno e espaços 

vazios inseridos na rede urbana, ou áreas obsoletas, ou ainda edifícios 

degradados ligados à infraestrutura existente. A segunda categoria consiste em 

projetos localizados em tecidos periféricos ou não urbanos, como extensões 

incompletas ou antigas do limite urbano, urbanizações difusas entre centros ou 

espaços naturais ou privados de infraestrutura. 
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Com relação às políticas territoriais, Portas (id.) observa que a nova geração 

dos Projetos Urbanos traz duas tendências: a competitividade entre cidades 

próximas e as novas estratégias do capital privado, que tem manifestado 

interesse por programas mais complexos que justificam consórcios de agentes 

promotores com interesses diferentes, mas complementares, cooperações 

com a iniciativa pública na forma de contratos ou sociedades mistas.  

O Projeto Urbano, segundo Portas (id.) deve ser elaborado como projeto de 

execução do espaço público e como um conjunto de regras processuais e 

formais para os elementos urbanos que podem ser introduzidos pela 

intervenção. 

O autor afirma que por suas qualidades, os Projetos Urbanos servem também à 

democracia local, graças ao prestígio que podem produzir na cidade ou pelos 

problemas que eles resolvem. Ao mesmo tempo e, inevitavelmente, servem 

como julgamento político do eleitorado em relação ao partido e personalidades 

que os tenham proposto e desenvolvido. 

Para Somekh (2008), a questão habitacional ainda constitui um problema 

central nas cidades brasileiras. A autora defende o tripé de inclusão social, 

desenvolvimento local e gestão compartilhada. Para intervir na cidade é 

importante entendermos como o espaço é produzido, bem como o papel do 

Estado como articulador especial dos agentes que produzem a cidade. 

(SOMEKH, 2008). 
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Segundo a autora, o conceito de Projeto Urbano é difuso e tem especificidades 

em cada país onde foi instituído. Podem ser intervenções que objetivam a 

requalificação de áreas, regeneração ou operações urbanas.  

No entanto, há uma conclusão equivocada que defende os projetos urbanos 

pontuais em detrimento da regulação global da cidade. Na verdade, um não 

exclui o outro. Em casos de extrema pobreza e desigualdades sociais, os 

planos globais servem para definir prioridades, relacionando os projetos de 

recuperação mais necessários e estratégicos para a cidade como um todo. 

(SOMEKH, id.) 

Citando as experiências internacionais, Somekh (id.) relaciona as experiências 

de Puerto Madero e o Parc Citroen, cujas intervenções foram possíveis pela 

propriedade pública da terra. No primeiro caso destaca-se a entidade 

administrativa público-privada para a implantação do projeto, além da 

recuperação do patrimônio histórico dos antigos armazéns e a questão 

ambiental com a criação de grandes parques, jardins e espaços públicos 

generosos. Já o Parc Citroen caracteriza-se pela criação de um parque na área 

deixada pela indústria, atividades do terciário avançado e a mistura de classes 

sociais através da definição do uso residencial.  

Já em Bilbao e na região de Milão, são apresentadas duas formas de se 

encarar a questão econômica regional. Em Bilbao a reconversão industrial 

exigiu do poder público um esforço de criação de várias entidades de 

planejamento a fim de atrair investimentos, além de investir numa “ancora 

cultural” que foi a emblemática implantação do Museu Guggenheim. Em Milão, 
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a Agência de Desenvolvimento coordenou projetos urbanos visando o 

crescimento interno da região, como veremos mais adiante. 

Em Londres, com a experiência de Docklands, podemos observar a 

participação da iniciativa privada em larga escala nos empreendimentos 

imobiliários que só se realizaram em função da implantação de linhas de 

transporte que possibilitaram a criação de uma nova centralidade conectada 

com o centro da cidade.  

A experiência exitosa de Barcelona no início da década de 1990 levanta uma 

série de críticas ao planejamento tradicional e inefetivo, deixando clara a 

contraposição entre Planos e Projetos Urbanos.  

“Para Borja e Castells (1997), grandes Projetos Urbanos são os 
elementos que definem a construção da cidade metropolitana, 
que por sua vez deve construir seu Planejamento Estratégico 
baseado numa concertação ampla. A crítica de Nuno Portas in 
morandi (1998), traduz a polêmica na construção da cidade pelo 
mercado e ressalta a importância do programa, da produção de 
espaço público de qualidade, da não expulsão da população de 
mais baixa renda pela valorização imobiliária que pode ser 
obtida através da articulação do projeto ao plano, para a 
obtenção de efeitos ampliados e duradouros. 

Em síntese, os elementos recorrentes apontados pela 
experiência internacional, além do domínio fundiário incluem 
uma unidade de gestão centralizada, a importância nuclear da 
questão dos transportes gerando as chamadas novas 
centralidades, a existência de âncoras culturais, bem como de 
ambientes e setores voltados para a inovação tecnológica, bem 
como o investimento na ampliação da qualidade dos espaços 
públicos oferecidos à população. Acrescente-se a essa receita a 



58 
 

frequência com que projetos arquitetônicos de grife são 
encontrados nos espaços dessas mesmas experiências, com 
alguns nomes recorrentes, como César Pelli, Norman Foster, 
Jean Nouvel, dentre os mais procurados”. (SOMEKH, id). 

A autora ressalta a importância de se desenvolver o conhecimento de 

mecanismos que garantam a coexistência de diversas classes de renda, para 

evitar processos de gentrificação comuns no estágio neoliberal. Ainda, para a 

continuidade das implementações de Projetos Urbanos, a autora defende que 

é necessária a sua gestão compartilhada e a composição de uma esfera 

pública ampliada, que inclua a sociedade civil, e que extrapole a 

responsabilidade estatal única na transformação do espaço urbano 

contemporâneo. (Somekh, id).  

No caso brasileiro, quando se fala de Projetos Urbanos, trata-se de um 

conjunto de ações que envolvem grandes obras de infraestrutura ou operações 

urbanas, que preveem o financiamento de obras públicas através da venda do 

direito de construir. Nos países centrais os Projetos Urbanos envolvem altos 

recursos públicos. Mas no Brasil normalmente é a iniciativa privada que investe 

a partir da baixa capacidade pública de investimentos. (Somekh, id). 

Algumas experiências brasileiras, como o Projeto do Eixo Tamanduatehy que 

veremos mais adiante e projetos no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, mostram 

que foram elaboradas operações urbanas, articuladas ao processo geral de 

planejamento. A principal crítica que se faz às operações urbanas brasileiras, 

principalmente em São Paulo, é a ausência de projeto global, com desenho 
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urbano, transparência e efetiva redistributividade e impacto social positivo. 

(Somekh, id).  

No próximo subcapítulo analisaremos mais detalhadamente uma das 

experiências internacionais mais citadas como modelo de intervenção bem 

sucedida, o Projeto La Bicocca de Milão que, embora tenha nascido numa área 

industrial delimitada, ganhou proporções metropolitanas e foi agente de 

desenvolvimento de toda a região norte de Milão e de cidades vizinhas. 
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1.3. O Projeto La Bicocca em Milão 

Como esclarece Borja (2005), os planos integrados por áreas urbanas com 

problemática comum ou desafios que requerem respostas interdependentes 

obtiveram alguns êxitos na Europa. 

Esta forma de planejamento permite “definir áreas de 
reabilitação integral”. A escala do plano pode corresponder a 
todo um bairro ou zona delimitante de uma cidade ou também 
pode estar entre dois ou mais municípios. Os limites 
administrativos ou os histórico-geográficos não são  sempre os 
adequados; em certos casos se impõe uma delimitação 
determinada pela natureza dos desafios ou da resposta. O 
caráter integral deste planejamento implica promover 
programas de habitação e de renovação de infraestruturas 
básicas, de acessibilidade, de atração de novas atividades, de 
segurança, de ação social e educativa, de mudança de imagem 
(marketing), de equipamentos de centralidade, etc. (Borja, 2005).  

Destacamos o projeto La Bicocca de Milão porque este, além de exemplificar a 

ação do Estado e do mercado imobiliário na produção da renovação urbana 

de uma área considerada um baldio industrial, serviu como base para o projeto 

da filial da empresa Pirelli em Santo André criar o projeto da Cidade Pirelli, 

objeto desta pesquisa.  

A matriz da empresa Pirelli em Milão ocupava aproximadamente 650 mil m² 

numa área periférica entre os municípios de Milão e na comuna de Sesto San 

Giovanni.  

“Essa área, conhecida como Bicocca, ou ‘casa abandonada’ 
remete a um antigo casarão que ficava nesta região e pertencia 
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à família Arcimboldi. Esse patrimônio histórico tombado e 
restaurado era chamado de Bicocca degli Arcimboldi; com o 
passar do tempo, passou a ser chamado de La Biccoca” 
(BARDA, 2007). 

Com a mudança de parte de sua produção para o sul da Itália a partir da 

década de 1970 e modernizações na linha de produção ao longo da década de 

1980, a Pirelli começou a enfrentar os conflitos de seu espaço industrial. 

Em 1985 através da empresa do Grupo Pirelli, Milano Centrale Sp.A, foi feito um 

concurso internacional para revitalizar esta área industrial que havia se tornado 

um grande vazio urbano.  

Em 1988 foi declarado o vencedor o projeto do escritório técnico Studio 

Gregotti Associados. O arquiteto titular do escritório foi responsável tanto pelo 

projeto urbanístico quanto pelos projetos dos principais edifícios do 

empreendimento. 

Houve a preocupação de integrar o projeto de Bicocca com a malha viária 

existente a fim de promover e integrar os novos usos propostos como 

residência, comércio, cultura, instituições, serviços e pesquisa, públicos ou 

privados. 

Gregotti objetivou criar um novo polo tecnológico multifuncional e integrado 

que se transformasse em uma nova centralidade urbana através da 

implantação de residências, abundância de serviços, como instalações 

esportivas, lojas, espaços verdes e lotes de estacionamento, que representam 
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elementos substanciais para o melhoramento da qualidade de vida urbana, 

criando, dessa forma, um segundo centro em Milão, com a presença de um   

elemento de descontinuidade para uma cidade tradicionalmente 

monocêntrica. A proposta do escritório de Vittorio Gregotti ainda prevê que o 

projeto para Bicocca possa se tornar uma espécie de modelo para áreas 

localizadas mais ao norte que ainda esperam a oportunidade de uma 

revitalização. 

 

Foto 1 - La Bicocca Milão. Imagem aérea com destaque para a Universidade. Fonte: 

http://www.adiantum.it/public/news/1742011215358a.jpg 

 “A intervenção deveria ter caráter territorial e os novos serviços 
deveriam atender não só a localidade, mas também os bairros 
vizinhos do norte de Milão. O plano propôs somar à 
multiplicidade e densidade da cidade histórica pré-existente as 

http://www.adiantum.it/public/news/1742011215358a.jpg
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necessidades e as possibilidades atuais, ocupando o vazio 
remanescente com novos edifícios e espaços livres bem 
definidos e projetados a fim de criar uma nova imagem urbana 
para a área”. (EIGENHEER & SOMEKH, 2012). 

Gregotti investiu na qualificação dos espaços livres com espaços bem 

definidos que priorizam o pedestre.   

Para afirmar o caráter inovador tecnológico e cultural que o projeto buscava, 

importantes edifícios cumpriram esta missão: Siemens, Deustch Bank, Johnson 

& Johnson, Sede Grupo Pirelli, Teatro Arcimboldi (considerado o Scala II), 

Hangar Biccoca Art Space e a Università Degli’Studi di Milano, voltada para 

inovação tecnológica.  

Um projeto urbano desse tipo tem como fator fundamental para seu sucesso a 

questão da gestão. 

Neste caso do La Bicocca a parceria entre o município de Milão e a empresa 

Pirelli se estabeleceu através de uma agência, como é comum acontecer em 

empreendimentos desse tipo na Europa. A Agenzia Sviluppo Nord Milano 

(ASNM) teve o papel de articular os municípios envolvidos nas transformações 

industriais na região, incluindo Sesto San Giovanni que teve 70% de sua área 

industrial esvaziada. 

Foi criada uma Zona Especial Bicocca para atender às exigências normativas. 

A coordenação do empreendimento ficou a cargo da Pirelli, através da sua 

empresa Milano Centrale Sp.A, que mais tarde recebeu o nome de Pirelli &C. 

Real Estate. Esta empresa tornou-se uma das mais importantes incorporadoras 
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da Europa devido ao sucesso do projeto La Bicocca, segundo a empresa. Seu 

papel como coordenadora era decidir sobre os programas e atividades a 

serem incorporadas, mas sempre remetendo à ASNM. 

 

 

A ASNM foi incorporada à Agência de Desenvolvimento Milano Metropolit em 

2005. Desde 1996 ela desempenhava o papel de responsável pela 

reindustrialização e reconversão econômica e social no norte de Milão após o 

fechamento de importantes fábricas na região.  

A Agência de Desenvolvimento Milano Metropolit tem a função de dar 

continuidade a esse papel desenvolvido pela ASNM garantindo a articulação 

regional. É uma sociedade formada por capital privado e principalmente 

Mapa 1 - Região norte de Milão e áreas de estudo para melhorias. Incluindo Sesto San Giovani, La Bicocca 
(hachurado em vermelho), Precotto e Crescenzago. Fonte: La Bicocca Abitata, Quaderni della Bicocca., p. 
147 
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público. Tem como objetivo a promoção e o desenvolvimento sustentável da 

área metropolitana de Milão através de ações de desenvolvimento territorial 

(ações de marketing territorial e de comunicação); suporte a setores 

econômicos estratégicos (traçar planos para apoiar negócios em diferentes 

setores importantes para a área e ações de reindustrialização, micro e 

pequenas empresas); projetos de desenvolvimento urbano para dar suporte às 

agências locais com seus planos de reconversão de instalações industriais 

abandonadas a fim de garantir os objetivos e a qualidade das intervenções 

(MILANO METROPOLI, 2011a).  

Esta experiência da Pirelli em Milão deixou muitos ensinamentos não apenas 

para a filial brasileira, mas para toda a Região do Grande ABC. 

Neste Capítulo 1, portanto, analisamos as condições em que as cidades 

contemporâneas se formaram e as características que essas cidades 

apresentam de reconstrução sobre o tecido consolidado e a coexistência de 

elementos urbanos e metropolitanos, ou elementos locais e globais. 

Pudemos entender o que os especialistas consideram como requisito para um 

Projeto Urbano, as características e o caráter estratégico de desenvolvimento 

que inclui espaços públicos de qualidade, coexistência de diferentes classes 

sociais, acessibilidade, integração intermodal, inserção no tecido consolidado, 

inclusão social e alternativa para desenvolvimento econômico, diversificando 

usos e ampliando o potencial de determinada área.  

Como um caso de sucesso, apresentamos o La Bicocca que também partiu de 

uma iniciativa privada da empresa Pirelli e ao longo de mais de trinta anos se 
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consolidou como Grande Projeto Urbano que transformou a região norte de 

Milão. 

A seguir veremos como são as atuais configurações espaciais na Região do 

Grande ABC. É possível encontrar similaridades com regiões industriais em 

outros países, inclusive na busca por soluções para problemas semelhantes 

como o caso da desaceleração industrial e o surgimento de um estoque de 

áreas disponíveis, como ocorreu em Milão, por exemplo. 

Veremos também como algumas respostas a estes novos desafios foram 

dadas no final da década de 1990. 
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CAPÍTULO 2 – A REGIÃO DO GRANDE ABC E SUAS NOVAS 

CONFIGURAÇÕES ESPACIAIS 
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2.1 A Região do Grande ABC e o Consórcio Intermunicipal 

A Região do Grande ABC é formada por sete municípios: Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra. Esta região está inserida na Região Metropolitana de São 

Paulo. 

Com uma população de aproximadamente 2,6 milhões de habitantes5 e, 

apesar de ser considerada a região mais industrializada do Brasil, a Região do 

Grande ABC tem enfrentado diversos problemas advindos da crise do capital 

que se agravaram no início da década de 1990.  

 

Mapa 2 - Região Metropolitana de São Paulo. Destacada em vermelho a Região do Grande 
ABC. Fonte.: http://www.carapina.com.br/capitais/sao_paulo/images/img0006.png 

                                                           
5 Fonte: Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 
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Alguns pesquisadores se dedicaram a estudar estas questões na região. De 

certa forma todos compreendem as mudanças que ocorreram a partir da 

década de 1980 como consequência das mudanças do modelo de produção 

industrial que abalaram a economia da região.  

De acordo com o diagnóstico feito pela Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC em 2000, a região vinha sendo o principal eixo de 

desenvolvimento econômico do país a partir dos anos 50, com a expansão 

industrial, principalmente do setor automobilístico, mas sempre se apresentava 

como periferia da RMSP no que se refere à qualidade de vida da população, os 

indicadores sociais, urbanismo, política e cultura.  

Isso porque a maior parte das decisões econômicas era tomada fora da região, 

assim como o desenvolvimento das pesquisas e os avanços tecnológicos, 

agravando ainda mais o caráter de “periferia”. Como resultado, o comércio 

local, o desenvolvimento dos espaços e serviços públicos, o ambiente 

intelectual e as práticas políticas foram inibidos ao longo dos anos de grande 

crescimento industrial.6  

Acontece que durante a década de 90 o Brasil se inseriu à nova ordem mundial 

com a abertura ao comercio exterior sem uma política industrial que permitisse 

torna-lo competitivo. O desemprego aumentou consideravelmente atingindo 

um pico de 23% em setembro de 1999, segundo o DIEESE.  

O cenário mundial apresentava importantes mudanças entre as décadas de 

1970 e 1980. O modelo de desenvolvimento estabelecido começou a mudar 
                                                           
6 A Região Encontra Soluções – publicação da Câmara Do Grande ABC, 2000.  
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em função de problemas de ordem política e econômica no sistema capitalista, 

da mesma forma que novas tecnologias alteraram o sistema de produção 

porque permitiram ampliar ainda mais as possibilidades de produção e os 

sistemas de transporte, possibilitando transferir as atividades produtivas para 

locais onde o custo da produção fosse mais competitivo, em qualquer parte do 

mundo.  

Estabelece-se um novo paradigma político – econômico que causa impactos 

no desenvolvimento urbano – regional em nível global já que a revolução 

tecnológica e a transferência da atividade produtiva para outros locais 

modificam o processo de crescimento e o declínio de várias regiões do mundo 

e altera tendências históricas. Em função da limitação do capital, investimento 

e emprego em determinadas regiões significam declínio e desemprego em 

outras. (NOBRE, 2000). 

A transferência das atividades produtivas para outros locais não tradicionais é 

tão impactante a ponto de provocar uma transformação da paisagem urbana e 

rural de países centrais, semiperiféricos e periféricos (NOBRE, Id.). Nos países 

centrais, ou países ricos, que adotavam o modelo suburbano americano e o 

uso do automóvel como principal meio de transporte, ocorreu a 

desindustrialização e, por consequência, o declínio urbano.  

Já nos países semiperiféricos e periféricos, a dispersão dos valores culturais 

dos países centrais e as novas tecnologias ocasionaram uma “explosão 

urbana”.  (NOBRE, Id.). 
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Como resultado, em menos de cinquenta anos a lógica urbana inverteu-se e as 

maiores cidades do mundo deixaram de ser exclusividades dos países ricos. 

Em 2000 nove das quinze maiores cidades do mundo não estavam em países 

centrais. (NOBRE, Id.). 

Além disso, essa transformação foi capaz de criar uma nova rede mundial de 

metrópoles que concentram grande parte das atividades econômicas, 

tornando-se os principais nós de interligação do sistema capitalista, o que 

Friedmann e Wolff (1982) denominavam “Cidades Mundiais” e Sassen (1991) 

passou a chamar de “Cidades Globais”. (NOBRE, Id.). 

Estas “cidades globais” não são classificadas levando-se em conta fatores 

sociais ou aspectos culturais, mas apenas fatores econômicos.  

Os antigos centros industriais estabelecidos, aqueles das cidades centrais, tem 

sofrido um processo de perda das atividades industriais, conforme discutimos 

no capítulo 1. Justamente por serem centros industriais estabelecidos, a mão – 

de – obra qualificada e reivindicadora, impostos, preços dos terrenos, tráfego 

congestionado, etc., representam um custo elevado e pouco competitivo em 

relação às regiões circundantes que até então se caracterizavam como áreas 

semiperiféricas ou periféricas. 

“As limitações de capital, que acabaram por ocasionar a 
decadência e a estagnação econômicas de determinadas 
regiões em detrimento de outras, adicionadas às facilidades de 
transferência dos investimentos e da produção, fizeram com que 
várias regiões e cidades do mundo, numa busca de se adaptar à 
nova realidade, começassem um processo de disputa numa 
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“guerra por empregos e dólares”. (SOJA, 1995). No caso 
brasileiro, o melhor exemplo recente desse fato tem sido a 
guerra fiscal entre Estados visando atrair um número cada vez 
maior de indústrias e empresas”. (NOBRE, 2000).  

E, desta forma, fica fácil compreender que, como um dominó, uma mudança 

leva a outras. Uma das consequências das alterações na base econômica é a 

mudança também do mercado de trabalho.  O novo paradigma tecno – 

econômico cria a necessidade de serviços especializados para atender a 

demanda do setor corporativo – financeiro. É possível identificar seis grupos 

que estariam sendo afetados pela nova reestruturação econômica, segundo 

Friedmann e Wolff (1982). O primeiro é o grupo dos serviços altamente 

qualificados dos setores administrativos, bancários, jurídicos, financeiro, etc., 

que os autores classificam de “elite transacional”. O segundo grupo refere-se 

aos empregos indiretos gerados a partir das funções corporativas do primeiro 

grupo, como os setores imobiliários, hoteleiros, de construção civil, 

alimentação, etc. O outro grupo relaciona-se às atividades de turismo 

internacional. O quarto grupo são dos serviços públicos e de gerenciamento 

urbano e territorial governamentais. O quinto grupo é o industrial, seguindo um 

novo modelo pós-fordismo e, por fim, está o grupo das atividades informais.  

Se há uma nova configuração nas formas de emprego, isso reproduz uma 

mudança direta sobre a distribuição de renda. A pirâmide passa a ter a forma 

de um “pino de boliche”, como observa Soja (1995). O ápice corresponde à 

“elite transnacional”, com educação superior, acesso às informações, à 

mobilidade física altamente integrada ao mercado internacional.  
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A seguir vem a classe média, voltada à prestação de serviços à “elite 

transnacional”, que perdeu seus empregos no setor industrial e que varia entre 

o empregado doméstico à educação superior.  

Por último vem a base larga da população pobre, sem acesso à informação, 

que geralmente se alocam no setor informal, com baixa mobilidade espacial, 

social e ocupacional, acrescidos de sem – tetos, meninos de rua e outras 

subclasses urbanas.7  

Como consequência dessa nova estruturação social, remetemos ao que 

discutimos no capítulo 1 através da análise de Mongin (2009) sobre a terceira 

globalização: o crescimento dos guetos, os condomínios fechados, os muros 

altos, a busca por uma vigilância constante.  

Inserido no cenário mundial, o Brasil também foi atingido por uma série de 

mudanças nas atividades produtivas ao longo da década de 1990. Essas 

mudanças que afetavam diretamente o setor industrial foi sentida em todo o 

país, mas principalmente nas regiões mais industrializadas, e, obviamente no 

ABC Paulista.  

A Região do Grande ABC ainda se mantinha como a mais industrializada do 

Brasil em 2000 e continuava a receber a maior parte dos investimentos no setor 

industrial (72% em 1999, segundo a Câmara do ABC), sua renda per capta 

equivalia a países como Reino Uno e Canadá, além de ser o terceiro maior 

mercado consumidor do país. Mas as mudanças estavam claras. Nesta 

                                                           
7 As análises de Friedmann e Wolff (1982) e Soja (1995) constam da tese de doutorado de E. 
Nobre. 
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mesma época a mão de obra economicamente no setor de serviços 

ultrapassou o setor industrial (50,3% contra 25,4% segundo dados da Câmara 

do ABC). 

Isabel Alvares (2008) analisa as transformações do ABC com a compreensão 

da formação da metrópole pelo processo de industrialização.  

(...) é impossível compreender a metrópole e suas 
transformações (realidade prática, sensível e mediação da 
ordem distante) separadamente da sociedade e do atual 
momento histórico sendo necessária a consideração da 
reprodução do capital e do espaço, levando-se em conta as 
relações entre econômico e político. De um lado, coloca-se a 
necessidade de compreender os mecanismos, processos e 
contradições que hoje estão no bojo do movimento de 
acumulação do capital, do ponto de vista de sua estrutura, de 
seus fundamentos, de sua articulação com o poder político, e de 
como se revelam na e através da produção espacial. 
Concomitantemente, considerar o mesmo processo a partir das 
práticas sócio espaciais que constituem o movimento de 
reprodução da vida, portanto da satisfação das necessidades, 
dos desejos, da coação, da disciplina, da ordem programada, 
mas também das resistências, da solidariedade, do uso e 
identidade com o lugar. (ALVAREZ, 2008) 

Toda essa transformação aponta para a transição do domínio do capital 

industrial para o capital financeiro. Essa transição fica mais evidente quando 

observamos as mudanças espaciais que a Região do Grande ABC tem 

apresentado. 

A análise da produção espacial da metrópole passa pelas articulações do 

econômico, do político e do social em vários níveis. A metrópole coloca-se 
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entre o global (a ordem distante, a lógica geral da acumulação e seus limites e 

contradições) e o local (o viver, o habitar, os deslocamentos diários, a 

sociabilidade, os interesses políticos e econômicos locais). “Isso tudo reflete na 

paisagem urbana. Nela a metrópole revela desigualdades, seja no plano da 

habitação, por exemplo, com os condomínios de alto padrão opondo-se às 

favelas e cortiços, ou na distribuição e localização das indústrias, ou ainda na 

distribuição dos equipamentos públicos, serviços e transportes, os edifícios 

corporativos e centros empresariais, as universidades, etc.” (ALVAREZ, 2008). 

Quando a formação da metrópole se dá no processo de industrialização, como 

é o caso da RMSP, e mais intensamente na Região do Grande ABC, as alianças 

entre o capital industrial, os especuladores, proprietários de terrenos e o poder 

público proporcionam as condições para a consolidação destas 

desigualdades. 

Quando o modelo industrial brasileiro começa a dar sinais de sua 

obsolescência, as consequências na região mais industrializada do país são 

muito mais sentidas. 

Da mesma forma que os centros industriais consolidados no mundo todo 

deixaram de ser competitivos, no ABC as empresas começaram a deixar a 

região entre as décadas de 1980 e 1990 quando as conquistas sindicais, entre 

elas salários melhores, impactaram no custo da mão-de-obra, o chamado 

“custo da greve”. Além disso, os altos custos com transporte e logística também 

impactaram no custo da produção.  



76 
 

Soma-se a estes impactos as questões físicas como enchentes e os problemas 

de segurança, além da guerra fiscal entre os estados brasileiros, a busca por 

competitividade e inovação tecnológica, a abertura da economia brasileira ao 

exterior. Os resultados só poderiam ser desastrosos para a região.    

Rapidamente os efeitos são percebidos, não apenas nos índices de 

desemprego como já abordado, mas também na paisagem urbana com o 

surgimento dos terrenos desocupados ou mesmo abandonados, os chamados 

“vazios urbanos”.  

Neste caso ocorre uma nova transformação: a reprodução do espaço da 

metrópole, que na análise de Alvares (2008) caracteriza o aprofundamento da 

desigualdade sócio espacial. No plano do cotidiano, para a imensa parcela dos 

habitantes da metrópole: a perda de referenciais, a redefinição de sociabilidade 

e redes de solidariedade, a transferência para áreas cada vez mais distantes. 

Isto porque grande parte destes terrenos vazios é adquirida por construtoras e 

incorporadoras, consórcios e operações urbanas realizadas com o poder 

público que buscam valorizar seus próprios produtos imobiliários, muitos 

negociados inclusive no mercado financeiro.  

O que temos visto nesta reprodução do espaço da metrópole é o poder público 

atuando diretamente em favor do mercado imobiliário, o que caracterizou uma 

“guerra dos parâmetros urbanísticos no ABCD”, como explica Sígolo: 

Neste contexto, o parcelamento do solo urbano decorrente do 
uso industrial torna-se bastante atraente para a produção 
residencial, em função da tipologia dominante dos novos 
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empreendimentos residenciais amplamente promovidos pelo 
mercado na RMSP.  

Frente à retirada parcial do capital industrial no ABCD, aposta-se 
na atração do capital para a dinamização do circuito imobiliário. 

Neste contexto, a aposta na adoção de parâmetros urbanísticos 
mais generosos e permissivos como forma de atrair o capital 
imobiliário tem sido feita por muitas gestões municipais, das 
mais diversas matrizes ideológicas, deflagrando o que 
chamamos aqui de Guerra dos Parâmetros Urbanísticos. Esta 
disputa entre os municípios tem ocupado a agenda das 
discussões sobre a política urbana em muitos municípios 
brasileiros.  

As vantagens comparativas e os incentivos oferecidos são 
diferentes daqueles destinados à atração do capital industrial, e 
se apresentam na forma de flexibilização e permissividade na 
legislação urbanística, principalmente nos coeficientes de 
aproveitamento, para além das intervenções diretas realizadas 
pelo poder público em infraestrutura e nos sistemas viários para 
benefício de grandes empreendimentos privados. (SÍGOLO, 
2011) 

Assim, a reconstrução do vazio proporciona a criação de um novo centro, 

redefinindo fluxos de investimentos, empregos, infraestrutura e tecnologia. O 

mercado imobiliário promove desta forma, o novo padrão arquitetônico e 

urbanístico das cidades, cria as novas necessidades de habitar e se sobrepõe 

ao construído e constituído, transformado os vazios em uma nova 

configuração. 
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Diante do quadro de proeminente crise e a identificação de problemas comuns 

entre os municípios do Grande ABC, houve um consenso entre as lideranças 

de que a união entre as cidades poderia ajudar a encontrar soluções.  

Sendo assim, uma série de compromissos foi firmada entre os municípios. 

O Consórcio Intermunicipal foi formado pelos sete municípios que compõem a 

Região do Grande ABC. Trata-se de uma instituição constituída como 

associação civil de direito privado e atua como órgão articulador de políticas 

públicas setoriais.  

O Consórcio foi oficializado em 19 de dezembro de 1990 e uma das primeiras 

ações consorciadas relacionava-se à destinação dos resíduos sólidos e à lei de 

incentivos seletivos. 

Em parceria com os governos estadual e federal, várias ações obtiveram 

sucesso desde a criação do consórcio. Entre elas a construção de hospitais, 

universidades de tecnologia (FATECS), a Universidade Federal do ABC, 

programas de educação voltados para a alfabetização e especialização de 

jovens e adultos, além de programas voltados para as questões ambientais, 

como o Plano de Macrodrenagem e infraestrutura como a construção do 

trecho sul do Rodoanel.  

Uma das principais conquistas do Consórcio Intermunicipal foi a criação da 

Câmara do ABC em 12/03/1997 com a função de promover o debate e a 

articulação regional, inspirada nas Câmaras Setoriais Automotivas, que em 

1995 foram importantes espaços para a construção de acordos no setor. 
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Durante os três primeiros anos a Câmara trabalhou para diagnosticar os 

problemas. Realizou vinte e um acordos desde obras de macrodrenagem a 

programas de alfabetização. 

A Câmara é formada por diversos setores da sociedade. Estão envolvidos 

representantes de associações comerciais, sindicatos e associações 

profissionais, o Centro das Indústrias (CIESP), o Fórum da Cidadania 

(composto por 102 entidades da sociedade civil), além de parlamentares 

estaduais e federais e os prefeitos dos sete municípios.   

 

Figura 1 - Organização do Consórcio Intermunicipal. Elaborado pela autora. 

A Câmara se organiza através de GTs (Grupos de Trabalhos), os quais 

produzem Termos de Acordos. Cada Termo aprovado pela Coordenadoria 

executiva implica em uma determinada distribuição das fontes de recursos. 

Não há gasto orçamentário fixo, pois os integrantes dos grupos, coordenadoria 

e conselho deliberativo não são remunerados pela Câmara. Os trabalhos de 
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assessoria e secretaria são fornecidos pelo Consórcio Intermunicipal. São 

cerca de 760 pessoas envolvidas diretamente nas operações da Câmara8. 

Em 1998 foi criada a Agência de Desenvolvimento Econômico para dar suporte 

à Câmara do ABC, voltada para o fomento e apoio às empresas e negócios do 

Grande ABC. 

Os propósitos centrais da Agência são a implementação do marketing regional, 

a disponibilização de um banco de dados e informações regionais e o 

desenvolvimento de atividades de apoio e fomento às empresas.  

Em meio a várias conquistas do Consórcio Intermunicipal e Câmara do ABC 

destaca-se o Planejamento Estratégico Regional elaborado em 2000. O Plano 

previa ações estratégicas até o ano de 2010. 

O objetivo principal do Plano era fazer deslanchar, em novas bases, um novo 

ciclo de desenvolvimento industrial local e, ao mesmo tempo, transformar 

Grande ABC num centro urbano de vocação metropolitana e de alta qualidade 

de vida, voltada para o terciário moderno9.   

O plano ressaltava a participação das instituições da sociedade civil 

juntamente com o poder público para atrair as empresas e atender aos novos 

requisitos locais. Isto é, uma valorização da ideia de cidadania. 

Esta estratégia tinha como objetivo elaborar um “cenário futuro” desejado para 

o ABC através da definição de “Eixos Estruturantes” que eram, na verdade, pré-

condições necessárias para tornar o cenário desejado em realidade. Os Eixos 
                                                           
8 Dados fornecidos pela Câmara do ABC. 
9 Revista Câmara ABC – A Região Encontra Soluções (2000)  
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estavam divididos da seguinte forma: Educação e Tecnologia; Áreas de 

mananciais; Acessibilidade e Infraestrutura; Cadeias produtivas; Ambiente 

Urbano e Qualidade; Identidade Regional e Estruturas Institucionais; e Inclusão 

Social. 

Os três principais “desejos” para o futuro eram a expansão do setor de 

comércio e serviços de alto valor agregado; o desenvolvimento de novas 

tendências industriais e a manutenção e renovação do parque industrial 

existente. 

Com foco no desenvolvimento econômico sustentável, as estratégias se 

desdobravam em quatro áreas: economia, planejamento urbano e ambiental, 

política e instituições e cidadania. Dentre os resultados do Consórcio, destaca-

se a implantação da Universidade Federal do ABC, uma das demandas mais 

antigas da região e que conquistada em 2006. A implantação da UFABC nos 

moldes do La Bicocca trouxe capacitação e qualidade para o desenvolvimento 

da Região. 

No entanto, as conquistas relatadas pela Câmara demonstram que pouco foi 

feito para a reconstrução das cidades e a transformação da paisagem urbana 

para reocupação dos terrenos vazios.  

Nesta área, os municípios mantiveram-se como coadjuvantes em relação aos 

empreendimentos instalados nas cidades, permitindo a construção de 

inúmeros edifícios, mas com pouca infraestrutura para compensar o entorno.  
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Além da Cidade Pirelli que vamos analisar a partir do Capítulo 3, a vinda de 

Jordi Borja à Região em 1997 em evento da Câmara do Grande ABC ampliou 

um projeto de reconversão industrial idealizado pelo então prefeito Celso 

Daniel que veremos a seguir. 
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2.2 O Projeto Eixo Tamanduatehy 

O Projeto Eixo Tamanduatehy é uma resposta de desenvolvimento local ao 

processo de reestruturação política, econômica, tecnológica e social. 

O Eixo Tamanduatehy corresponde ao eixo formado pelo rio de mesmo nome, 

acompanhado da Avenida dos Estados que corre ao longo da várzea e é uma 

importante ligação do ABC com o município de São Paulo. Do outro lado da 

margem do rio, passa a linha de ferro. 

Ao longo de toda essa via, pode-se observar os vazios deixados pelas 

indústrias que saíram da região ou que reduziram a necessidade de espaços 

por uma racionalização e modernização de sua linha de produção. 

Toda esta área ao longo da Avenida dos Estados em Santo André deu origem a 

um importante modelo de Operação Urbana idealizado pelo então prefeito 

Celso Daniel e que recebeu o nome de Projeto Eixo Tamanduatehy, o qual 

empregava uma série de incentivos e benfeitorias, inclusive políticas e de 

parcerias público-privadas para o desenvolvimento da área e a retomada do 

crescimento do município.  

Em novembro de 1997 o prefeito Celso Daniel lançou o Projeto Santo André 

Cidade Futuro num fórum que reuniu representantes e diversas entidades civis 

e públicas projetando a cidade para 2020. 

Nesta ocasião Jordi Borja, sociólogo e urbanista espanhol, participou do evento 

e passou a ser consultor do Projeto Eixo Tamanduatehy juntamente com a 

arquiteta e urbanista brasileira Raquel Rolnik. (SAKATA, 2006). 
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Mapa 3 – Projeto do Eixo Tamanduatehy. Mapa de Intervenções, Operações Urbanas e 
Parcerias  já realizadas e em andamento após três anos do Projeto (2000). Fonte: PMSA - 
Projeto Eixo Tamanduatehy. Disponibilizado em Arqcidade: O Grande ABC, Santo André e o 
Eixo Tamanduatehy. 

 

Borja procurou levar ao projeto um caráter mais otimista, como uma 

oportunidade da cidade se refazer, se recriar a partir da saída das indústrias, 

além de que o Eixo Tamanduatehy poderia caracterizar uma nova centralidade 

capaz de desafogar a cidade de São Paulo, já tão saturada em vários sentidos. 

(SAKATA, id.). 

Em 1998 também foi integrado ao grupo de consultores do projeto o 

economista francês Alain Lipietz que enfatizava a necessidade do projeto 

buscar a qualidade de vida, especialmente com o aproveitamento das riquezas 

naturais para estimular o desenvolvimento econômico. (SAKATA, id.). 
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Lipietz afirmou que o melhor para a região era buscar alternativas locais de 

desenvolvimento e criar uma massa crítica por meio da associação entre poder 

público, empresários, sindicalistas e representações educacionais, para 

reestruturar-se economicamente e reagir politicamente. (SAKATA, id.). 

Dentre as discussões sobre o projeto, surgiu a ideia de parceria público – 

privada que foi a principal característica do projeto. 

Foram contratadas equipes de arquitetos nacionais e internacionais com o 

objetivo de, numa primeira etapa, desenvolver os Master Plans, que fossem 

oportunidades para levantamentos de grandes ideias e diretrizes. 

Participaram importantes nomes do urbanismo na Europa como Joan 

Busquets, Eduardo Leira e Chistian de Portzamparc. Juntamente com Cândido 

Malta Campos Filho, estes arquitetos lideraram as quatro equipes que 

desenvolveram projetos conceituais para o Eixo Tamanduatehy. 

A equipe liderada por Joan Busquets era constituída pelos arquitetos Hector 

Vigliecca, Jorge Wilheim, José Francisco Xavier de Magalhães, José Magalhães 

Jr., Luciana Machado e Maristela Faccioli.  

O projeto desta equipe previa a reabilitação da Avenida dos Estados, 

transformando o vale do rio em um grande parque linear que fosse capaz de 

atrair novos usos e empresas para a área. A ideia era criar uma imagem 

marcante para a cidade, priorizando a questão ambiental. 

Busquets apontava como fatores importantes para o sucesso do projeto o fato 

de o processo de transformação estar apoiado na iniciativa pública que 
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estabelece as diretrizes e que permite a incorporação do setor privado, assim 

como ocorreu em exemplos bem sucedidos na Europa, como na Alemanha, 

Holanda, Barcelona na Espanha e Lisboa em Portugal, onde a atividade 

industrial sofreu forte desaceleração. 

 Além disso, era necessário que se promovesse a diversidade de uso, além dos 

setores comerciais, para que a vida econômica desta área de oito quilômetros 

de extensão pudesse ser assegurada. Soma-se o fato de que o projeto permitia 

a criação de novos centros dentro da Região Metropolitana de São Paulo. 

No entanto, embora algumas diretrizes deste projeto tenham sido absorvidas 

pelo projeto síntese como a ideia do parque linear, as transposições previstas 

de uma margem à outra do rio, as condições brasileiras e, principalmente do 

município de Santo André, inviabilizaram a sua aplicação. 

O modelo europeu proposto por Busquets baseava-se em instrumentos como 

estoque de terras, linhas de financiamento, e a participação massiva de capital 

privado na implementação dos projetos de intervenção urbana na Europa e 

Estados Unidos. 

A equipe liderada por Eduardo Leira era composta também por Susana Jelem, 

Nuno Portas, Manuel Herce, Jorge Bomfim, Francisco José Prado Ribeiro, 

André Bomfim e o paisagista Luciano Fiaschi. 

A proposta desta equipe trazia a revitalização da ferrovia paralela à Avenida 

dos Estados e ao rio. O projeto também baseava-se uma espécie de “anel 

viário”, nomeado de Diagonal ABC que permitia interligar a área do Eixo 
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Tamanduatehy ao aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos. O 

núcleo do projeto estaria justamente na área da Cidade Pirelli. 

O projeto de Leira propunha uma nova inserção metropolitana. Buscou-se 

conexões com o Rodoanel e com a Avenida Jacu-Pêssego, cujo traçado 

aproximava-se da Diagonal ABC proposta pelo projeto.  

A ousadia estava em criar uma nova entrada para a cidade, trazendo um novo 

dinamismo em que a Avenida dos Estados deixaria de parecer um “final de 

linha” para quem vem do centro de São Paulo (LEIRA, 1999). 

O núcleo proposto para a área do Projeto Cidade Pirelli estendia-se também 

para o terreno vizinho que pertencia à Funcef onde hoje existe o Auto Shopping 

Global. O projeto para este centro era bastante complexo, com passagens 

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

parte da ferrovia e a construção de praças equilibrando os espaços. 

Essa proposta era completamente inviável devido à sua escala de intervenção. 

Porém o projeto síntese incorporou a ideia de se implantar pequenos núcleos 

irradiadores de desenvolvimento ao longo das intervenções realizadas. 

A equipe que trabalhou com Christian de Portzamparc era formada por Bruno 

Padovano, Dora Cerruti, François Berberot, Jacques Suchodolski, José Pedro 

Backheuser, José Paulo de Bem, Mariana Fortes Figueiredo, Nicola Marchi, 

Otavio Leonídio Ribeiro, Roberto Righ e Suzana Jardim Neto. 

A proposta baseava-se num estudo de volumetria para as quadras ao longo da 

Avenida dos Estados. As quadras seriam “abertas” num cuidadoso estudo de 
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conforto ambiental e que trazia uma preocupação com as imagens captadas 

por quem passasse pelas ruas.  

As “quadras abertas” eram quarteirões com gabaritos variáveis e jardins semi – 

públicos no interior para uso comum dos moradores. 

 A Avenida dos Estados receberia uma remodelação tornando-a mais próxima 

de um “boulevard” com a criação de uma pista local separando o trafego mais 

pesado do uso local. 

A equipe brasileira, liderada por Cândido Malta Campos Filho contava com 

Claudia Bitrans, Luciane Shoyama, Luis Carlos Costa, Priscila Izar, Vera Santana 

Luz e Viviane Lanfranchi Vaz. 

A proposta de Cândido Malta Campos Filho foi a mais detalhada entre as 

quatro. Ele partiu do princípio de que era necessário interligar os dois lados das 

margens do rio para proporcionar qualquer tipo de melhoria social para o Eixo. 

Porém, diferentemente de Busquets, Cândido Malta propôs esta interligação 

através de edifícios – pontes, que pudessem oferecer usos ao longo dessa 

transposição e que as pessoas pudessem atravessar de um lado a outro à pé, 

de bicicleta ou mesmo com pequenos veículos elétricos e não apenas de 

automóvel.  

A proposta baseava-se no conceito de criar sobre as estruturas existentes 

(fossem favelas ou indústrias) outras superestruturas.  

 A área foi dividida em quatro partes chamadas “clusters” e estavam inclusos 

nesta proposta, além dos edifícios – pontes, torres de até cem andares, 
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quadras amplas, parques temáticos, centros de multimídia, praias artificiais e 

metrô de superfície.     

O grande enfoque dado à apresentação do projeto e aos nomes internacionais 

que trabalharam nas propostas foram estratégias de marketing para atrair o 

interesse de novos investidores. 

Houve uma quinta proposta que ficou conhecida como Projeto Síntese que 

tinha por objetivo a recuperação do espaço degradado e a criação de espaços 

públicos para promover a convivência das diversas classes sociais, evitando 

que o desenvolvimento da área excluísse a população de menor renda. Para 

tanto, esse projeto ampliaria o convívio nos espaços públicos, sendo que 

muitos destes espaços foram obtidos através das contrapartidas propiciadas 

pelos empreendimentos privados. A valorização dos terrenos deveria ser 

reconvertida ao projeto, embora não tenham sido criados mecanismos para 

controle desta mais valia fundiária. (SAKATA, 2006). 

Um projeto tão amplo e complexo também recebeu muitas críticas. A própria 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico dentro da prefeitura acreditava que 

a recuperação econômica estava na industrialização da área e, portanto, 

entendia que a busca para atrair o “terciário avançado” como era proposto pelo 

projeto poderia expulsar ainda mais as fábricas. 

O projeto também recebeu críticas por parte do Departamento de Habitação 

de Interesse Social que queria construir na área do Eixo Tamanduatehy 

habitação de interesse social, o que conflitava com a ideia da coordenação do 

projeto que entendia que as terras tinham uma destinação mais nobre, pois o 
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projeto queria atrair novos investidores e, com a reconversão da área, 

promover a inclusão social, por meio da geração de emprego e renda. A 

equipe do Projeto Eixo entendia que os dois usos eram incompatíveis, pois, 

para atrair o investidor, a Habitação de Interesse Social não era recomendável 

em toda a extensão do projeto. (SAKATA, 2006). 

Após quinze anos desde o seu lançamento o Projeto Eixo Tamanduatehy 

obteve algumas conquistas importantes. Santo André é hoje um centro 

consolidado de comércio e serviços no ABC. A implantação de shoppings, 

centros atacadistas, hipermercados, porto seco, terminal logístico, parte do 

campus da Universidade Federal do ABC e a construção de conjuntos 

habitacionais em uma área que antes era essencialmente industrial estão 

criando condições para a transformação desta área em um novo centro 

urbano.  

Porém, alguns objetivos originais não foram alcançados, como a 

transformação de Santo André em polo metropolitano, atraindo o terciário 

avançado. Toda a transformação urbana esperada para a área também ainda 

não ocorreu.  

No entanto, esse projeto teve um caráter muito importante na questão da 

gestão urbana. Até então era uma experiência inédita no Brasil, pois se 

diferenciava de todas as tentativas de requalificação urbana em curso no país 

no final dos anos 90.  

Outros projetos de reconversão industrial podem ser verificados. Entre eles, 

destacam-se dois casos que estão em fase de construção: O Espaço Cerâmica 



91 
 

e a área da Antiga Tecelagem Tognato e que possibilitam uma melhor 

compreensão da nova produção espacial da região, como veremos a seguir. 
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2.3 O Espaço Cerâmica 

O bairro Cerâmica em São Caetano do Sul recebeu esse nome devido à 

principal indústria instalada na área, a Cerâmica São Caetano S/A que nasceu 

em 1913 como Cerâmica Privilegiada e em 1920 passou a adotar este nome. 

Em 1973 a empresa foi adquirida pelo grupo Magnesita Refratários S/A. A 

empresa ficou famosa pelos ladrilhos, telhas e tijolos refratários produzidos. A 

qualidade do material chegou a ditar o padrão de excelência da época, sendo 

comum a denominação do tipo São Caetano, modelo que as olarias 

concorrentes deviam atingir10.  

Em 1998 a empresa Sobloco S/A esteve em São Caetano do Sul para analisar 

possíveis locais para um empreendimento e considerou a área da Cerâmica 

São Caetano um terreno de grande potencial imobiliário. Apesar de problemas 

iniciais como o zoneamento que inicialmente previa restrições para o uso 

habitacional, comercial, de serviços e lazer. A empresa então promoveu um 

plano de ocupação do terreno, que previa a elevação e remodelação da malha 

viária e a construção de piscinões. Logo no início ficou clara a necessidade de 

envolver o poder público para a solução das questões de infraestrutura. 

A Sobloco procurou a Prefeitura de São Caetano do Sul e estabeleceu uma 

parceria. Foi firmado em 2002 um Protocolo de Intensões, que também 

envolvia a direção da Eletropaulo. A Sobloco se obrigou a executar e custear as 

obras da Nova Linha de Transmissão de Energia Elétrica, que atravessava, por 

um quilômetro, a área da Cerâmica. A Eletropaulo concordou em receber estas 

                                                           
10 Dados da Fundação Pro Memória São Caetano do Sul. 
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obras quando concluídas e proceder em seguida a necessária re-ligação e 

efetivar a transferência dessa Linha de Transmissão de 113 mil volts que 

abastece cinco estações transformadoras atendendo mais de 400 mil 

clientes11.  

A Sobloco também negociou com a proprietária do terreno, o Grupo 

Magnesita, através da empresa instalada no local, Risa Refratários e Isolantes 

Ltda que desde o final da década de 1980 havia reduzido em muito a sua 

produção, relocada para outras empresas do grupo. 

Em nota aos acionistas em 2008, o Grupo Magnesita informou que a 

administração da Companhia seguia com uma meta de alienar seus ativos não 

operacionais, com vistas a reinvestir os recursos provenientes destes 

processos em atividades relacionadas à atividade principal da empresa, ou 

seja, o seguimento de refratários. A empresa Risa, subsidiária do Grupo 

Magnesita, era proprietária da totalidade dos lotes que a Sobloco estava 

disposta a implantar o Espaço Cerâmica. 

No ano de 2000, havia sido firmada uma parceria entre as duas empresas, 

cabendo à Sobloco sua viabilização e desenvolvimento e à empresa Risa a 

disponibilização do Imóvel, sendo os resultados do empreendimento divididos 

à razão de cinquenta por cento para cada parte.  

Após a realização de processos competitivos entre empresas relevantes do 

mercado imobiliário, foram vencedoras as empresas Gafisa, Lindencorp e 

Multiplan. Cada uma adquiriu partes distintas do terreno para o 
                                                           
11 Informações divulgadas pela empresa Sobloco S/A.  
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desenvolvimento de projetos imobiliários (exploração residencial, comercial e 

implantação de um “shopping center”. Cada empresa estabeleceu protocolos 

de intenções separados, objetivando a aquisição das suas referidas áreas. O 

montante total da venda do terreno foi de aproximadamente 172 milhões de 

reais, sendo pagos parcialmente a cada ano, de 2008 a 201312.  

A Risa também concordou em doar à prefeitura a área necessária para o 

prolongamento em duas pistas da Avenida Guido Aliberti e para a abertura da 

nova Avenida Nelson Braido. 

A prefeitura executou a extensão da galeria de águas pluviais destinada a 

ordenar a drenagem de larga área da bacia a jusante e também de executar as 

obras do prolongamento viário das Avenidas Guido Aliberti e Nelson Braido. O 

DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado se comprometeu a 

executar os reservatórios (piscinões) ao longo do Corrego que margeia a Av. 

Guido Aliberti, deixando entre eles espaço para a construção das bases 

destinadas aos novos postes da linha de transmissão. Além disso, 

estabeleceram-se naquele Protocolo os compromissos da Risa e da Prefeitura 

de propiciar à Eletropaulo a propriedade ou servidão da área necessária a esta 

nova Linha de Transmissão. 

Ao longo dos dez últimos anos foram feitas obras viárias para melhoria no 

entorno.  

                                                           
12 Informações disponibilizadas no comunicado a acionistas e ao mercado pela empresa 
Magnesita Refratários S/A, pelo seu representante o diretor financeiro e de relações com 
investidores, Sr. Maurício Lustosa Castro em 23/04/2008.  
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A Avenida Fernando Simonsen foi prolongada, a Rua Engenheiro Armando de 

Arruda Pereira e a Avenida Guido Aliberti foram duplicadas e foi construída uma 

ligação entre a Guido Aliberti e a Avenida do Estado. A prefeitura de São 

Caetano do Sul fez um convênio com o município de São Paulo para fazer 

outra ligação, pela Via Anchieta. 

 

Foto 2 - Sistema Viário. Fonte: https://maps.google.com.br 

As fotos abaixo comparam as mudanças na área através de imagens aéreas. 

Em 1958 quando era possível ver a implantação da Cerâmica São Caetano e 

em 2013 com o empreendimento em andamento.  

Os escritórios americanos RTKL e Beame Architectural e o escritório brasileiro 

Königsberger Vannuchi Arquitetos Associados colaboraram no 

desenvolvimento do projeto conceitual. É clara a questão da praça central, da 

circulação por meio de rotatórias e a divisão entre a área residencial unifamiliar 

e os demais edifícios mais altos. 
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Foto 3 - Imagens aéreas da Cerâmica São Caetano em 1958 e a mesma área em 2013. Fontes: 
www.geoportal.com.br e https://maps.google.com.br 

 

Com relação à implantação, o projeto prevê uma maior parte para o uso 

comercial, cerca de 70% da área útil e 30% da área é destinada ao uso 

residencial. A população estimada para o empreendimento é da ordem de 30 

mil pessoas, sendo sete mil moradores. 

A área comercial está voltada principalmente para a Avenida Guido Aliberti e a 

área residencial está voltada para a Avenida Fernando Simonsen e Rua 

Engenheiro Armando Arruda Pereira.   

Boa parte dos edifícios residenciais está em construção ou já foram lançados. 

São apartamentos de alto padrão, entre 135 e 180m², com preços que variam 

entre R$ 934.000,00 e R$ 1.500.000,00, segundo as imobiliárias locais. Os 

edifícios apresentam inúmeros itens de lazer e serviços. 
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Os empreendimentos comerciais também estão sendo lançados aos poucos. 

O Park Shopping foi o primeiro empreendimento entregue e está em 

funcionamento desde novembro de 2011. O último lançamento é o 

empreendimento SAO da Gafisa que conta com hotéis, salas comerciais e 

várias lojas. 

O projeto do Espaço Cerâmica recebeu muitas críticas por parte de 

associações de moradores vizinhos ao empreendimento. Os jornais locais 

noticiaram por várias vezes interrupções das obras devido à falta do Estudo de 

Impactos Ambientais. A preocupação da vizinhança com a implantação do 

projeto deve-se às recorrentes enchentes no local. A Sobloco elevou a cota do 

seu terreno quando fez a infraestrutura enterrada.  

Foto 4 - Vista geral do empreendimento 
residencial. Foto de anuncio de venda de 
apartamento. Fonte: 
http://images02.olx.com.br/ui/15/31/34/13790
73827_545072734_11-Apartamento-Novo-
Premier-Espaco-Ceramica-162m-.jpg 

Figura 2 - Perspectiva ilustrativa de um dos 
empreendimentos comerciais. Fonte: 
http://www.gafisa.com.br/imoveis/sp/sao-
caetano-do-sul/sao 
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Do ponto de vista urbanístico, a implantação do Espaço Cerâmica remete 

alguns questionamentos. Como já apresentado, os condomínios residenciais 

são de alto padrão, muito diferente do padrão das casas do entorno, como 

pode-se observar na imagem abaixo e na imagem aérea. 

 
Foto 5 - Rua Monteiro Lobato. Imagem: Fev. 2011.Vista geral da rua. Espaço Cerâmica 
ao fundo. Fonte: https://maps.google.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

De certa forma estes condomínios fechados são bem aceitos porque trazem a 

promessa de retomar o crescimento da região do ABC Paulista, gerar 

empregos, elevar o padrão das habitações e criar um “marketing imobiliário” 

que ajuda a atrair mais investimentos para as cidades.  

Figura 3 - Maquete 
eletrônica volumétrica do 
empreendimento em 
relação ao entorno. Fonte: 
Divulgação Espaço 
Cerâmica. Disponível em: 
http://www.sobloco.com.br 
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Em particular o caso do Espaço Cerâmica nada mais é do que a reprodução 

de um modelo internacional, como descreve Paul Goldberger: 

O novo paradigma urbano é menos verdadeiramente urbano e 
mais uma espécie de embotamento das diferenças tradicionais 
entre a cidade e o subúrbio. Enquanto várias localidades mais 
antigas hoje procuram vender a imagem de um ambiente 
animado, vibrante e culturalmente ativo, os exemplos mais puros 
do novo paradigma urbano são certamente as assim chamadas 
cidades limítrofes, que agora existem nas cercanias da maior 
parte das grandes metrópoles e combinam shoppings, hotéis, 
prédios de escritórios e, às vezes, casario mais denso que o 
encontrado no subúrbio tradicional, porém, marcantemente 
menos denso que os de centros mais antigos das cidades. 
Lugares com City Post Oak, em Huston, Tysons Corner, na 
vizinhança de Washington, Buckhead, ao norte de Atlanta, e Las 
Colinas, fora de Dallas, misturam prédios altos com shoppings e 
hotéis; cintilantes e relativamente novos, parecem ter todas as 
qualidades da cidade, exceto as ruas. Cada um desses lugares 
representa uma tentativa de adotar as características mais 
benéficas previamente associadas às cidades maiores, mas sem 
adquirir as demais qualidades dos centros urbanos. A 
mensagem é obvia: a urbanidade é atraente, desde que tornada 
amistosa e inofensiva. (GOLDBERGER, 2011).  

O caso do Espaço Cerâmica ilustra o que Jordi Borja explica sobre o grande 

artefato e que analisamos no Capítulo 1. Trata-se claramente de um produto 

imobiliário, que parte da inciativa privada e que não está preocupado em fazer 

cidade. Os espaços de qualidade, as ruas arborizadas, os parques que o 

projeto propõe ficam restritos aos muros do condomínio.  
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Além deste exemplo, em São Bernardo do Campo as transformações 

produtivas esvaziaram grandes áreas localizadas no centro da cidade, como 

veremos a seguir. 
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1.4. A Antiga Tecelagem Tognato  

A Tecelagem Tognato foi fundada no início do século XX pela família de 

imigrantes italianos Tognato. Inicialmente a fábrica foi instalada em Santo 

André. Autossuficiente, a fábrica ficou mais conhecida pela produção de 

colchas e outros artigos de cama, mesa e banho. Porém também eram 

produzidos ali os teares utilizados na confecção dos tecidos e as embalagens. 

Em 1928 a tecelagem mudou-se para uma área maior, ainda em Santo André. 

Em 1933 ela fundou uma segunda unidade nas proximidades da Moóca, em 

São Paulo. Mas o crescimento da fábrica e o grande consumo de água fizeram 

com que a tecelagem mudasse para o bairro Baeta Neves, na Avenida Pereira 

Barreto, em São Bernardo do Campo, ocupando uma área de 75 mil metros 

quadrados de um terreno de 220 mil metros quadrados no total, mas que 

dispunha de poços artesianos, fundamental para as atividades da tecelagem. A 

mudança de toda a produção da Tognato foi concluída em 195213.  

Na década de 1970 a fábrica chegou a ter 2700 funcionários. Mas com a 

modernização da linha de produção, este número começou a decrescer no 

início da década de 1990, chegando a apenas 300 funcionários em dez anos. É 

neste período que a tecelagem muda-se novamente para um condomínio 

industrial na Rodovia Anchieta, reduzindo a sua área de produção de 75 mil 

metros quadrados para dezoito mil metros quadrados.  

                                                           
13 JESUS, Leandra Brito.  A Tecelagem Tognato e as Transformações do Espaço Industrial em 
São Bernardo do Campo.  Dissertação de Mestrado do Programa de Pós Graduação em 
Geografia. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência s Humanas da Universidade de São Paulo. 
São Paulo, 2009. 
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Foto 6 - Área da Antiga Tecelagem Tognato. Imagens aéreas de 1958 e 2013 respectivamente. 
Fonte: www.geoportal.com.br e https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=il 

 

O terreno de 220 mil metros quadrados na Avenida Pereira Barreto 

permaneceu praticamente desativado entre os anos de 2000 e 2007. 

A Tognato pretendia criar neste espaço um empreendimento imobiliário que 

seria chamado “Cidade Tognato”, um condomínio multiuso composto por 

torres comerciais, empresariais, residenciais e espaços de lazer.  

O projeto foi aprovado na prefeitura, mas não atraiu investidores do segmento 

imobiliário. Sem capital para colocar o projeto em prática, a Tognato entrou em 

declínio. As dívidas tributárias com o município por falta de pagamento de IPTU 

pelo terreno da Avenida Pereira Barreto acarretaram na falta de investimentos 

na própria produção da tecelagem, atrasando pagamentos de funcionários, o 

aluguel do galpão da Rodovia Anchieta e levando a empresa à falência em 

https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=il
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meados de 2006. A marca Tognato foi incorporada a outra empresa do ramo 

de exportação.14 

Uma parte do terreno, cerca de quarenta e quatro mil metros quadrados, foi 

entregue à Prefeitura de São Bernardo do Campo como pagamento da dívida. 

Esta área abrigou um terminal de ônibus. 

 

Em 2007 houve um leilão desta área e as incorporadoras Cyrela e Abyara (mais 

tarde PDG) adquiriram todo o terreno e iniciaram as demolições dos galpões 

da antiga tecelagem para dar lugar a alguns condomínios, seguindo as 

mesmas diretrizes dos condomínios clube. 

O empreendimento mais significativo que se implantou no terreno da antiga 

tecelagem foi o Domo da PDG, que se subdividiu em outros empreendimentos: 

Domo Life, Domo Home, Domo Prime e Domo Business.   

                                                           
14 Idem. 

Foto 7 - Galpões da Antiga Tecelagem 
Tognato. Fotos: Leandra Brito de Jesus. 
Maio/2005 

Foto 8 – Vestiários da Antiga Tecelagem 
Tognato. Fotos: Leandra Brito de Jesus. 
Maio/2005 



104 
 

 
Foto 9 - Domo Life - Imagem: Dezembro 2010 
e Julho de 2012. Fonte: PDG 

 
Foto 10- Domo Business (imagem de fevereiro 
de 2012). Fonte: PDG 
 

 
Foto 11 - Domo Home (imagem de setembro 
de 2012) Fonte: PDG 

 
Foto 12 - Domo Prime (imagem de novembro 
de 2012).  Fonte: PDG 

Ainda neste terreno estão em construção outros dois empreendimentos: o 

Auge Home Resort da Cyrella e o Venturi Residencial também da PDG.  

Estes empreendimentos, assim como outros condomínios clube, atraem um 

público bastante específico. Os apartamentos ali comercializados possuem 

área privativa entre 120m² e 270m² e os preços destes apartamentos variam 

entre R$ 500.000,00 e R$ 1.200.000,00 reais.15 

                                                           
15 Valores divulgados pelas próprias incorporadoras e por imobiliárias locais.  
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 As incorporadoras adotaram este modelo 

como uma nova estratégia de valorização do 

produto imobiliário, prometendo exclusividade 

e segurança (SÍGOLO, 2011).  

Nesse sentido, as pessoas pagam o preço 

não apenas do metro quadrado privativo, mas 

pagam ainda mais pela ideia da segurança 

dentro do condomínio, que terá à disposição 

todos os elementos de lazer de que precisar, 

sem se submeter aos perigos da violência 

urbana fora dos muros dos condomínios. 

A imagem mais emblemática desse conceito é 

justamente o anúncio publicitário de um dos 

empreendimentos que circulou em muitos 

 
Foto 13 - Auge Home Resort, 4 torres em 
construção. Fonte: Cyrella. 

 
Figura 4- Venturi Residencial, 10 torres 
como a da imagem. Fonte: PDG 

Figura 5 - Divulgação do Domo 
Home no jornal Folha de S. Paulo de 
outubro de 2007 “Uma cidade dentro 
da cidade” (SÍGOLO, 2011). 
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jornais na época de seu lançamento. Trata-se de uma redoma sobre o terreno 

e a frase “uma cidade dentro da cidade”. 

Para as incorporadoras o condomínio clube é um grande negócio, pois é 

possível aumentar consideravelmente as áreas comuns dos empreendimentos, 

reduzindo o percentual de ocupação, como observado por pesquisadores 

sobre este tema na região do ABC: 

“Assim, muitos empreendimentos não atingem os coeficientes 
máximos permitidos na zona onde se localizam, simplesmente 
porque seus agentes promotores consideram que ter uma área 
de lazer ampla e exclusiva, com grandes áreas verdes no 
entorno, agrega mais valor ao metro quadrado construído, 
aumentando a rentabilidade do empreendimento para além do 
que se obteria com a ampliação de sua massa edificada. Muitas 
vezes o incremento dos itens de lazer nestes empreendimentos 
é assumido como dispositivo de compensação à redução das 
áreas úteis das UHs, o que resultaria em um procedimento bem 
menos dispendioso para o agente promotor. 
Cria-se uma valorização parcialmente descolada do processo 
produtivo, que tem no marketing imobiliário um grande aliado, 
por contribuir tanto na elevação do preço do produto imobiliário 
quanto na velocidade das vendas”. (SíGOLO, 2011) 

 

Embora as taxas de ocupação não sejam tão altas devido às amplas 

dimensões dos terrenos, a concentração de pessoas aumentará 

consideravelmente nesta região. Ainda não é possível dimensionar os 

impactos, pois boa parte dos empreendimentos está em construção e muitos 

dos imóveis entregues permanecem desocupados. Mas pode-se observar que 
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pouco foi feito na infraestrutura local. Apenas a Avenida Pereira Barreto foi 

duplicada neste trecho.  

Este terreno fica numa região central, muito próxima ao Paço Municipal de São 

Bernardo do Campo, área bastante conhecida pelos engarrafamentos nos 

horários de pico e grandes enchentes nos períodos de chuva. 

Mais uma vez observamos a falta de infraestrutura urbana e de transporte para 

equalizar os impactos da implantação de um empreendimento de tamanha 

proporção. 

Neste capítulo observamos as consequências que o paradigma político – 

econômico trouxe à Região do Grande ABC e quais respostas esses municípios 

deram, como a criação do Consórcio Intermunicipal, iniciativa de todos os 

municípios buscando união e fortalecimento de toda a Região. Por outro lado, 

pudemos conhecer também algumas respostas individuais, com a de Santo 

André com a criação do Projeto Eixo Tamanduatehy.  

Os casos analisados, Espaço Cerâmica e Antiga Tecelagem Tognato 

comprovaram que as soluções adotadas por investidores do ramo imobiliário 

de reocupar os vazios urbanos com empreendimentos isolados é uma prática 

comum em toda a Região. 

A seguir discutiremos o Projeto Cidade Pirelli que surgiu nesta mesma época 

do final dos anos 1990 como um grande empreendimento que objetivava trazer 

uma nova dinâmica àquela região da fábrica com a proposta de diversificação 
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de usos, assim como aconteceu com os empreendimentos analisados neste 

capítulo. 

Porém, perceberemos que a consonância entre aquele empreendimento e as 

propostas da prefeitura de Santo André para o desenvolvimento da cidade, 

associados às expectativas da empresa e sua experiência em Milão, deram 

àquele empreendimento um caráter mais abrangente, partindo para os 

princípios de um Projeto Urbano, enquanto que os empreendimentos 

analisados neste capítulo nasceram pura e simplesmente com as 

características e objetivos de empreendimento imobiliário. 
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CAPÍTULO 3 – O PROJETO CIDADE PIRELLI 
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3 O Projeto Cidade Pirelli 

O Projeto Cidade Pirelli foi escolhido como objeto desta pesquisa porque traz 

algumas características que nos fazem analisar as relações entre o poder 

público e privado e nos permite ver na prática tudo o que os especialistas 

pensaram sobre a nova ordem mundial o novo paradigma das formas de 

produção, as reações das empresas a terceira globalização, os resultados dos 

baldios industriais e de que forma as cidade se reconstrói sobre esse tecido 

urbano já consolidado.  

Esse projeto traz consigo todas as questões e problemáticas de uma empresa 

que está há mais de oitenta anos instalada no Brasil e que vê seu espaço 

mudar ao longo dos anos respondendo às novas tecnologias e se adaptando 

às novas necessidades de produção.  

A empresa, embora fortemente consolidada no Brasil, continua sendo uma filial 

da matriz italiana. As fábricas brasileiras e no restante do mundo sempre 

seguirão os passos, as decisões da matriz. No caso brasileiro específico, a 

fábrica em Santo André será sempre uma periferia, cujos rumos devem atender 

os interesses da direção italiana. 

Por outro lado, a inserção em Santo André, dentro do ABC Paulista, dentro da 

Região Metropolitana de São Paulo leva esse território a enfrentar questões 

locais de reconstrução do terreno, de busca por uma valorização de seu 

patrimônio e da diversificação de atividades que possam lhe dar novas 

oportunidades de investimento e não apenas a sua atividade principal. 
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A proposta da empresa de transformar seu espaço físico em uma nova 

centralidade é muito positiva e vem de encontro com as necessidades dessa 

região de encontrar alternativas econômicas e sociais do novo paradigma 

político – econômico, como já vimos no Capítulo 1. 

No entanto, a pesquisa procura descrever cronologicamente as ações, 

trazendo à luz dos fatos os resultados deste projeto, quem ganhou e quem 

perdeu com ele, como os atores se comportaram e de que forma o projeto está 

transformando o território.  

A análise deste Projeto busca ainda compreender como as transformações 

urbanas são tratadas, se neste caso é possível encaixá-la como um Projeto 

Urbano ou se trata apenas de um empreendimento imobiliário. 
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3.1 Antecedentes do Projeto 

Em 1904 Alberto Pirelli, filho do fundador da empresa Giovanni Battista Pirelli 

veio ao Brasil pela primeira vez para investigar a viabilidade de negócios no 

país. Ele foi ao Amazonas, na época responsável por 95% da produção mundial 

de borracha. 

Alberto encaminhou uma carta a seu pai contando sobre sua experiência no 

Brasil. Na carta, Alberto relata suas percepções sobre a forma de negociação 

no Brasil: 

“Voltei muito feliz da visita ao seringal Flores, situado no afluente 
do rio Solimões. A viagem foi num barco a vapor, mas muito 
satisfatória (...) mas não posso dizer o mesmo para a série de 
pequenos incidentes que serviram para fazer-me conhecer 
melhor o caráter e certos detalhes da vida das pessoas em cujas 
mãos está concentrado o comércio inicial da nossa matéria – 
prima. Uma mistura de pessoas, mistura de sangue: índios, 
velhos brasileiros de origem portuguesa e holandesa, 
portugueses recém-chegados, e muitos com um pouco de todo 
esse sangue diferente... 
... conheci um pouco deste curioso ambiente onde cada um quer 
ser tratado com reverências e elogios, onde cada um quer tirar 
vantagem, mas muitas vezes se deixa comover mais por um 
elogio e por inquino do que por um pedaço de ouro. Por outro 
lado pude ver o que é a vida de dificuldades e de riscos desta 
gente que vive (a ainda mais daquela que trafica) ‘rio acima rio 
abaixo’, onde as distâncias são enormes, segregados do mundo; 
da desconfiança ignorante dos astutos, da descarada falta de 
sinceridade, do engano triunfante e reciprocamente devolvido, 
finalmente o contrato entre certas privações e ausência de 
educação e de necessidades civis por uma parte e de certos 
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luxos por outra parte como o conhaque e um bom charuto (...) 
entre a avidez e a fraude nos negócios e o desprezo por certas 
despesas e uma grandiosidade em ciceronear16. 

Esta carta demonstra que as primeiras impressões que a empresa teve do 

Brasil no início do século XX não foram muito positivas, mas a necessidade por 

matéria – prima fez com que a Pirelli retornasse ao Brasil alguns anos mais 

tarde. 

Nesta época, a produção de borracha era a principal atividade econômica do 

Brasil e responsável por 40% das exportações do país. Essa borracha era 

exportada principalmente para a Europa e Estados Unidos onde eram 

produzidos vários itens, entre eles os pneus. 

 

                                                           
16 Carta escrita por Alberto Pirelli a seu pai Giovanni B. Pirelli na ocasião de sua visita ao 
Amazonas em 1904.   Fonte: Pirelli Memórias do Trabalho. Homens, máquinas e ideias. 
Disponível em http://www.pirellipneus.com.br/80anos/. 

Foto 15 - Imagem da fábrica e funcionários 
em 1929. Fonte: acervo Pirelli. 
http://www.pirellipneus.com.br/80anos/. 

Foto 14 - Construção da fábrica de pneus em 
1940. Fonte: acervo Pirelli. 
http://www.pirellipneus.com.br/80anos/. 

http://www.pirellipneus.com.br/80anos/
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Em 1929 a Pirelli adquiriu uma pequena fábrica de cabos em Santo André, a 

Conac. Foi o início oficial das atividades da empresa no Brasil. 

Dois anos mais tarde a empresa expandiu suas atividades e construiu uma 

segunda fábrica junto à via férrea São Paulo – Santos e ampliou sua 

capacidade de produção para oitenta toneladas de cabos por mês.  

Em 1939 foi criada a Pirelli S.A Companhia Industrial Brasileira, o que é 

considerado pela empresa o primeiro passo para o início da fabricação de 

pneus no Brasil que se concretizou em 1941, quando a Pirelli inaugurou a 

fábrica que mais tarde viria a ser a maior na produção de pneus de ônibus e 

caminhões da companhia no mundo.  

Em 1943 a São Paulo Railway inaugurou a Parada Pirelli, uma estação de trem 

próxima às fábricas da empresa e que visava facilitar o transporte de 

funcionários.  

A relação da empresa com o município ganhou força principalmente por causa 

do esporte. Em 1947 a empresa inaugurou o Clube Atlético Pirelli que era muito 

conhecido na região. Anos mais tarde o clube chegou a ter mais de mil atletas 

federados, incluindo campeões olímpicos e mundiais. O vôlei foi a modalidade 

mais bem sucedida do clube. 

Na década de 1950 a empresa consolidou ainda mais a sua presença no 

Brasil. Ela passou a investir em matéria – prima e adquiriu uma fazenda no Pará 

para abastecer de borracha suas fábricas brasileiras. Hoje essa propriedade é 

uma reserva tombada e controlada pelo Governo Federal. 
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Nesta mesma década a empresa trouxe para o país novas tecnologias como o 

pneu de lona de nylon e novos modelos de pneus. Em 1956 foi lançado a 

Romi–Isetta, o primeiro veículo produzido no país e que vinha equipado com os 

pneus Pirelli. 

Em meados da década de 1950 a empresa já vendia pneus no Rio de Janeiro, 

Curitiba, Belo Horizonte e Recife. Mas a empresa queria alcançar um mercado 

ainda maior e por isso iniciou uma série de parcerias com investidores e jovens 

empreendedores para criar a sua rede de distribuidores e revendedores 

autorizados, que em 1970 alcançaram a marca de 25% do mercado de 

reposição.   

A empresa também buscou parceria com as montadoras para desenvolver 

novos produtos adequados às condições das estradas e ao gosto do mercado 

consumidor. 

Em 1970 a Pirelli assumiu o controle da Dunlop e de sua moderna fábrica em 

Campinas. Com a transação, assumiu também a sua segunda fazenda de 

seringueiras na Bahia.  

Alguns anos depois, em 1976, a empresa inaugurou em Gravataí, Rio Grande 

do Sul, a sua primeira fábrica de pneus fora de São Paulo.  

O crescimento das atividades foi acompanhado de novos produtos adequados 

à realidade brasileira.  

O maior destaque da década de 1980 foi a ampliação da fábrica de pneus para 

Sumaré em 1984 e Feira de Santana na Bahia em 1986. Em 2003 foi 
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inaugurada a nova fábrica em Feira de Santana (BA) e em 2006, Gravataí (RS) 

ganhou mais uma unidade, ampliando o complexo industrial da empresa no 

sul do país. 

Já a divisão de cabos da empresa teve uma fábrica inaugurada em 1965 em 

Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul e outra unidade em Sorocaba, São 

Paulo, inaugurada em 1976. Em Sorocaba houve uma ampliação do complexo 

industrial e uma nova fábrica voltada para a produção de fibra ótica foi 

inaugurada em 1997. 

No entanto, em 2005 a Pirelli vendeu toda a divisão de Cabos para a empresa 

Prysmian Cabos e Sistemas17. 

As mudanças na produção e as transferências de setores para outras unidades 

abriram espaços subutilizados em toda a área da Pirelli em Santo André, em 

especial a área da Pirelli Cabos já no final dos anos 1980.  

O Arquiteto Edo Rocha já trabalhava com a Pirelli estudando possibilidades 

para melhorar o arranjo de toda a área da empresa.  

Este é um exemplo claro do que ocorre nas cidades contemporâneas pós-

industriais. As mudanças na forma de produção e a transferência de setores 

para outros locais abrem vazios dentro da cidade consolidada.  

                                                           
17 As informações sobre a história da empresa foram divulgadas na ocasião das 
comemorações dos oitenta anos da empresa no Brasil, em 2009. Foi feita uma exposição 
intitulada “Pirelli 80 anos de Brasil”. A iniciativa integrou a programação da 8ª Bienal 
Internacional de Arquitetura no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Atualmente parte 
das informações está disponibilizada no site: http://www.pirellipneus.com.br/80anos/.  
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No caso da Pirelli, esta mudança, e consequente disponibilização de terrenos, 

proporcionaram a criação de um projeto urbano que buscava reconstruir os 

espaços vazios proporcionando espaços públicos de qualidade, a 

diversificação dos usos na área até então estritamente industrial e, 

consequentemente, o desenvolvimento urbano e econômico da área, mediante 

investimentos na infraestrutura e transporte, como veremos a seguir. 
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3.2 O Projeto  

Dentro do cenário em que a empresa se encontrava em Santo André em 

meados dos anos 1990, com a sua produção descentralizada e boa parte de 

seus galpões desocupados ou subutilizados, algumas semelhanças com a 

matriz em Milão no início dos anos 1980, época do início do projeto La Bicocca, 

puderam ser percebidas.  

Soma-se o fato de que a empresa de negócios imobiliários criada pela Pirelli 

na Europa vinha obtendo bons resultados em outros países, acenando para 

uma sólida experiência do grupo com empreendimentos de intervenção 

urbana18.  

Foi nesse momento que o grupo decidiu por fazer em Santo André algo muito 

semelhante ao que foi feito em Milão. Boa parte de seus galpões subutilizados 

dariam lugar a um complexo imobiliário, com a implantação de equipamentos 

multiuso, residências, escritórios, lojas, restaurantes, hotéis, enfim, uma 

diversidade de usos que pudesse trazer para a empresa um nicho de 

oportunidades para alavancar a área obsoleta.  

                                                           
18 Segundo as informações disponibilizadas no site oficial da Prelios (www.prelios.com), a 
empresa imobiliária do Grupo Pirelli havia sido estabelecida no início dos anos 1990 para reunir 
seus ativos imobiliários em uma única empresa, que levava o nome de Milano Centrale. Nos 
anos seguintes esta empresa assumiu as atividades imobiliárias do Projeto La Bicocca, 
enquanto a empresa desenvolvia o comércio e serviços imobiliários. Em 1997, após a joint 
venture com o Grupo Morgan Stanley, a Milano Centrale se tornou “a estrela de grandes 
aquisições de empresas e serviços imobiliários”. Em 2001, a empresa adotou o nome da Pirelli 
& C. Imóveis e em 2002 abriu seu capital na Bolsa de Milão. Porém, seguindo uma decisão 
mundial da empresa de focar suas atividades principalmente na produção de pneus, a Pirelli 
Real Estate foi excluída do Grupo. A empresa é rebatizada de Prelios SpA, que passou por 
grandes dificuldades após a crise de 2008/2009 e continua trabalhando para se reestabelecer 
na Europa.  



119 
 

Foi criado um braço da empresa imobiliária no Brasil. No início chamava-se 

Milano Centrale Mercosul, a MCM Real Estate. Mais tarde a empresa mudou o 

nome para Pirelli & C. Real Estate, apropriando o consolidado nome do grupo.  

No Brasil, a empresa era responsável por cuidar do patrimônio do grupo, o que 

incluía também a comercialização de várias propriedades, boa parte lojas de 

revendas de pneus, como a Pneuac. A estrutura da empresa era muito enxuta. 

Havia o diretor, Guerrino Savio, que ficava no escritório de Nova York e vinha 

mensalmente ao Brasil. Em Santo André ficava apenas um escritório 

coordenado por um arquiteto e um estagiário. Administrativamente a Pirelli & C. 

Real Estate contava com o suporte da Pirelli S.A., a “holding”. Fazia parte do 

grupo além da S.A., a Pirelli Cabos e a Pirelli Pneus.  

Localizada no bairro Vila Homero Thon em Santo André, a Pirelli está num raio 

de três quilômetros distante do centro da cidade. Logo atrás dos terrenos da 

Pirelli está a via férrea, paralela à Avenida dos Estados, à margem do Rio 

Tamanduatehy. 

A área delimitada para se fazer este empreendimento envolvia terrenos de 

todas as empresas do grupo. Uma parte era da Pirelli Cabos, outra parte da 

Pirelli Pneus e ainda havia terrenos que pertenciam à holding, Pirelli S.A.  

Esses terrenos eram ainda separados por uma linha de transmissão e uma 

avenida, a Alexandre de Gusmão que fazia uma importante ligação entre o 

município de Mauá e o centro de Santo André. À frente dos terrenos está a 

avenida que recebeu o nome do fundador da empresa na Itália, Giovanni 

Battista Pirelli. 
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Foto 16 - Fotos aéreas das instalações da Pirelli em 1958 (à esq.) e 2008 (à dir.). Fonte: 
www.geoportal.com.br e www.google.com.br. 

 

Nas áreas próximas à empresa encontravam-se outros terrenos desocupados, 

prontos para receberem novas ocupações.  

Nesse cenário, o empreendimento imobiliário que a empresa pretendia realizar 

ia de encontro com as transformações desejadas pelo projeto do Eixo 

Tamanduatehy, como visto no Capítulo 2. Outros empreendimentos vizinhos 

estavam sendo pensados para a área, dentro do projeto do Eixo, como a 

instalação de um hipermercado Wal Mart e o Global Shopping, ambos 

localizados na Avenida dos Estados, com fundos para a Pirelli. 

Para desenvolver o projeto, a empresa contou com a parceria do escritório Edo 

Rocha, que já havia desenvolvido outros trabalhos para a Pirelli como a gráfica 

na Avenida Capuava e a nova portaria da Pirelli Pneus. Segundo Edo Rocha, 
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existiram vários projetos de adequação da fábrica, buscando uma ocupação 

mais eficaz19. 

 

Foto 17 - Localização dos empreendimentos. Fonte: Google Maps, 2013. Elaborado pela autora. 

Edo Rocha desenvolveu o Master Plan considerando um programa bastante 

complexo e ousado para a Vila Homero Thon, um típico bairro residencial que 

cresceu no entorno da fábrica. O Master Plan foi revisado algumas vezes, mas 

sempre mantendo o mesmo programa que buscava atrair empresas de 

pequeno, médio e grande porte para o local. Esses edifícios corporativos 

seriam servidos com muitos equipamentos comerciais e de serviços, como 

lojas, restaurantes, cinemas, hotéis com centro de convenções, salas de 

                                                           
19 Entrevista de Edo Rocha em 17/12/2013. 
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reunião e auditório, além de um edifício garagem e um espaço multiuso para 

trazer grandes espetáculos e shows à região.  

O projeto cobria o desenvolvimento de uma área de aproximadamente 250 mil 

m², dividido em fases de implantação e praticamente o isolamento da fábrica 

de pneus, mostrando que havia uma tendência da fábrica de cabos sair dali 

definitivamente.  

O material de divulgação apresentado pela empresa em 2000 era bastante 

enfático na questão das semelhanças com o projeto La Bicocca de Milão. 

Enfatizavam-se também as questões tecnológicas e a segurança permanente. 

Era divulgada uma parceria com a EMBRATEL para as soluções de 

telecomunicação para todo o empreendimento. 

 

Figura 6 - Material de Divulgação de 2000. Implantação do Projeto Cidade Pirelli. Elaborado 
pelo escritório Edo Rocha Arquitetos Associados. Fonte: arquivo pessoal da autora. 
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 “O projeto da ‘Cidade Pirelli’ consiste na transformação da antiga 
área fabril da Pirelli Cabos num centro urbanístico, em que áreas 
destinadas a escritórios e serviços possam conviver 
harmoniosamente com espaços de lazer e apoio, numa região 
atualmente desprovida destas facilidades, criando um núcleo 
gerador de fluxo de pessoas e empresas. 
Esse projeto visa a complementação de empreendimentos 
vizinhos como o ‘Global Shopping’, o ‘Carrefour’ e o ‘WalMart”. 
Para tanto foi desenvolvido um plano urbanístico que contempla 
a ligação do empreendimento com a Av. dos Estados e uma 
série de melhorias urbanas que tornam esse novo núcleo um 
dos mais significativos e promissores de toda a Região ABC. 
Internamente, o Plano Diretor propõe um empreendimento de 
múltiplos usos interdependentes, articulados em um ambiente 
de alta tecnologia, com segurança 24 horas. 
Os seguintes usos foram propostos para o empreendimento: 
‘Office Park’: centro de negócios com capacidade para abrigar 
pequenos e médios ocupantes e grandes corporações; 
‘Centro Comercial’: composto por cinemas e lojas destinadas a 
lazer, alimentação e conveniência, com funcionamento 24 horas; 
‘Hotel e Centro de Convenções’: com 200 quartos e um centro de 
convenções com salas de reunião, auditório e estacionamento; 
‘Edifício Garagem’: com aproximadamente 1000 vagas para dar 
suporte às atividades de entorno; 
‘Espaço Multiuso’: destinado a shows e espetáculos; 
‘Lowtech e Hightech’: edifícios de 1000 a 1500 m² destinados a 
empresas que precisam concentrar sob o mesmo teto as 
atividades administrativas, de produção e estocagem. 
Pelo Plano Diretor, a integração entre esses usos se dará através 
de uma circulação planejada, com distribuição racional das 
áreas de apoio, paisagismo de qualidade e grandes áreas livres. 
A flexibilidade tanto de áreas como de tipologias é a 
característica mais marcante do empreendimento e foi garantida 
durante a fase de planejamento. 



124 
 

O Grupo Pirelli, através de sua mais nova iniciativa, o Projeto 
Cidade Pirelli, pretende, desse modo, dar início ao grande plano 
idealizado pela Prefeitura Municipal de Santo André, de 
valorização do Eixo Tamanduatehy. Acredita, portanto, estar 
contribuindo para o desenvolvimento da região, através da 
geração de empregos, da valorização do meio ambiente e da 
criação de condições atrativas de trabalho e moradia existentes 
nas cidades mais desenvolvidas do mundo.” 20 

 Esse material de divulgação trazia muitas imagens de maquetes eletrônicas e 

as plantas e cortes dos edifícios corporativos. Os edifícios eram baixos, com 

gabarito máximo de onze andares e muitas áreas verdes entre eles.  

Esse projeto já trazia um esboço de um viaduto entre o empreendimento e o 

hipermercado Carrefour, que faria a interligação do bairro Vila Homero Thon 

com a Avenida dos Estados, transpondo a via férrea e a linha de transmissão. 

Somente o edifício administrativo da Pirelli Cabos, projeto pelo escritório Rino 

Levi, a subestação e uma antiga gráfica seriam preservados no Plano Diretor. A 

antiga gráfica seria restaurada e integrada a uma praça. 

Além disso, havia uma questão muito importante que era o transporte. Neste 

ponto é que Edo Rocha retomou um antigo projeto seu de 1985 que ficou 

conhecido como SPTrem e que evoluiu até 2006.  

Esse projeto significou uma retomada do Projeto Cidade Pirelli que, depois da 

implantação da primeira fase de obras, ficou paralisado como veremos no 

capítulo seguinte.  

                                                           
20 Texto que acompanhava o material de divulgação do empreendimento em 2000 elaborado 
pelo escritório Edo Rocha Arquitetos Associados. Fonte: arquivo pessoal da autora. 
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“O Projeto SPTrem é um projeto que teoricamente liga as duas 
pontas do rodoanel, mas ele na verdade é um projeto que sairia 
da Siemens e iria para a Pirelli num momento inicial. Teria um 
trem, um metro de superfície que pararia em outras estações e 
dentro dessas outras estações se provocaria novos 
desenvolvimentos urbanos tendo em vista que as estações que 
já existiam da CPTM eram muito ruins, estavam extremamente 
bloqueadas, então haveria uma primeira mudança que era fazer 
novas estações em outros lugares e depois até substituir, fechar 
as estações velhas”.(Edo Rocha, 2013)21 

O Projeto SPTrem consistia, portanto, em sua versão final, na criação de treze 

novas centralidades, cujo objetivo era gerar polos de desenvolvimento urbano, 

principalmente nas áreas desocupadas pelas indústrias; desenvolver áreas 

planejadas (comércio, habitação, equipamentos urbanos, universidades, lazer, 

serviços, etc); integração do Metrô de superfície e da malha atual com o 

aeroporto em Guarulhos; a integração do rodoanel viário com as linhas do 

Metrô; além da criação e incentivo de polos turísticos, geração de renda para o 

Governo do Estado e Prefeituras (IPTU, ICMS, ISS, etc), gerando empregos e 

riquezas.22  

O projeto contava com um trecho da via férrea de aproximadamente 41,5 km. 

Iniciava-se no Rodoanel Noroeste (Parque Anhanguera) e terminava em Santo 

André, na Pirelli, num total de treze estações. Era considerada uma área de 

influência de entorno num raio de 1,5 km e a população de interesse distante 

num raio de 3 km de cada estação. Ao todo foram propostas onze áreas 

verdes, quatro centros de lazer e diversão, quatro conjuntos residenciais com 

                                                           
21 Entrevista de Edo Rocha em 17/12/2013. 
22 Material de Divulgação SPTrem. Fonte: Escritório Edo Rocha. 
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pequeno shopping de conveniências, cinco conjuntos de usos mistos, com 

comércio e serviços. Ao longo da linha ainda estavam previstas duas 

universidades com hospital e centros médicos e o próprio “mix” de estações 

grandes e pequenas, com paradas em algumas estações existentes23.  

 

Mapa 4 - Projeto SPTrem, 2006. Fonte: Escritório Edo Rocha. 

Cada centralidade teria um projeto específico de acordo com as características 

e vocação do lugar. A Estação Parque Anhanguera teria um polo de 

intermodalidade rodoviário-trem equipado com um grande bolsão de 

estacionamento, centro de conveniências e hotel; a Estação Cia City previa 

desenvolver em conjunto com a CIA City o bairro City São Paulo, em um terreno 

de 2.000.000 m²; a Estação Siemens contaria com uma Arena para realização 

                                                           
23 Idem. 
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de eventos esportivos e shows; A Estação Pompéia deveria dar continuidade 

do desenvolvimento do projeto Bairro Novo; a Estação Barra Funda previa uma 

importante conexão com a linha 3 do metrô e com a Operação Centro da 

CPTM; a Estação Pinacoteca deveria reforçar o grande polo cultural de São 

Paulo e criar integração com as linha 1 e 4 do metrô; a estação Parque Central 

(Pari) seria uma importante estratégia para o projeto como um todo e previa 

um novo centro de exposições para a cidade de São Paulo com 120.000 m², 

trem do Aeroporto e terminal remoto do Aeroporto de Cumbica, além da 

integração com a linha 4 do metrô. Edo Rocha explicou que chegaram a 

propor um estádio para este local por conta da grande centralidade24. A 

Estação Alberto de Lion deveria reurbanizar todas as áreas lindeiras a linha 

férrea, começando pelo enterramento da linha do SPTrem e costurando os 

tecidos do bairro da Moóca e Ipiranga; a Estação Ipiranga deveria criar um 

grande parque ao longo da Avenida Presidente Wilson e reurbanizar toda a 

área industrial, caracterizando-a com zona mista com habitações e funções do 

terciário; a Estação Central Plaza propunha continuar o processo de 

reurbanização e integrar o SPTrem com a linha 2 do metrô; a Estação Meninos 

desenvolveria um polo para a indústria de alta tecnologia entre os municípios 

de São Paulo e São Caetano do Sul; a Estação Santo André previa o 

desenvolvimento urbano local junto ao Shopping ABC Plaza, atual Grand Plaza 

ABC, e  integração ao sistema estrutural e capilar de transporte de Santo André. 

Por fim, a Estação Pirelli consistia no desenvolvimento do Projeto da Cidade 

Pirelli e do Auto Trade em parceria com a Funcef.  

                                                           
24 Entrevista de Edo Rocha em 17/12/2013. 
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Nesta ocasião, o Projeto Cidade Pirelli ganhou uma nova versão do escritório 

Edo Rocha, incluindo a área da Pirelli Pneus, que se supunha, em algum 

momento seria transferida para outro local.  

Segundo Edo Rocha: 

“Então, a Cidade Pirelli era mais um lugar, era mais uma 
oportunidade de provocar esse desenvolvimento dentro da 
cidade. (...) 
Isso é uma proposta de urbanismo onde o Projeto Cidade Pirelli 
estava agregado dentro da proposta de Urbanismo, revendo a 
cidade de São Paulo como um todo, revendo a cidade de São 
Paulo como um elemento que integrasse o ABC. (...) 
Um pouco era essa a intenção, como juntar a cidade. Como unir 
essa cidade. Como dar uma nova vocação em função de uma 
coisa mais complexa que é a mudança quando aparece o 
rodoanel. Então, quando o rodoanel estiver pronto, é mais uma 
razão para que esta tendência aconteça, e a tendência da 
vocação da cidade aconteça. Está mudando a vocação da 
cidade e a gente precisa entender isso. E as pessoas não 
entendem, as pessoas estão aí achando que seja o Deus quiser. 
É um processo interessante. Chama-se pioria contínua. Como é 
que você consegue fazer uma pioria contínua: é levar o 
urbanismo com esse conceito que tá sendo feito.” (Edo Rocha, 
2013)25  

Para viabilizar a implantação do empreendimento, a Pirelli precisava não 

apenas de capital, mas também de uma articulação junto ao poder público 

municipal, uma vez que era necessário promover alterações na infraestrutura 

da área, alterar vias, unificar os terrenos com a incorporação da Avenida 

Alexandre de Gusmão ao terreno do empreendimento. Em contrapartida, a 
                                                           
25 Idem. 
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Avenida Giovanni Battista Pirelli deveria ser duplicada para absorver o fluxo da 

Alexandre de Gusmão. Ambas tinham sentido único. A Alexandre de Gusmão 

vinha do sentido Mauá – Centro de Santo André e a Giovanni B. Pirelli ia do 

Centro de Santo André à Mauá. 

 

Figura 7 - Projeto Cidade Pirelli integrado ao projeto SPTrem, 2006. Fonte: Escritório Edo Rocha. 

 

A interligação da área com a Avenida dos Estados por meio do viaduto 

também dependia do aval da prefeitura, além da reativação da estação de 

trem que envolvia a FEPASA e a construção de uma linha de metrô de 

superfície, proposta por Edo Rocha, ainda sem muitos detalhes, mas que 

indicavam o caráter de uma verdadeira nova centralidade para o município. 

Mais ainda, a Pirelli contava com a desapropriação de algumas casas e um 

comércio vizinho, que ficavam na quadra onde a empresa pretendia criar uma 
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praça. Definitivamente essa questão envolvia outros atores que fariam parte 

deste projeto. 

Este capítulo, portanto, abordou diretamente o Projeto Cidade Pirelli. 

Analisamos o histórico da empresa no país, o que nos faz ter mente sempre 

que a empresa é uma multinacional que responde a uma sede em Milão. 

Portanto, os interesses e a alta direção com poder de decisão estão na Europa 

e não aqui em nossa Região. 

Tivemos a oportunidade de conhecer o projeto de Edo Rocha que previa uma 

grande integração do projeto com o entorno e propunha uma nova 

centralidade para a área, buscando na diversidade de usos uma alternativa 

para o desenvolvimento da região.  

Verificamos também que este Projeto Cidade Pirelli fazia parte de um projeto 

ainda maior e mais complexo que Edo Rocha estuda desde 1985, o SPTrem, 

que cria pontos de centralidade e desenvolvimento ao longo da via férrea, 

ligando uma ponta a outra do rodoanel, iniciando em São Paulo no Parque 

Anhanguera e terminando em Santo André, na Pirelli.  

No próximo capítulo abordaremos a forma como as negociações foram 

tratadas e os trâmites para viabilizar o projeto, bem como o processo de 

desapropriação e as obras para viabilizar o Projeto, além da atuação da 

Prefeitura de Santo André. 
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CAPÍTULO 4 – A OPERAÇÃO URBANA PIRELLI: CONCEPÇÃO E 

IMPACTOS 
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4 A Operação Urbana Pirelli: Concepção e Impactos 

4.1 A Operação Urbana Pirelli 

A Pirelli, através de seus representantes procurou a Prefeitura Municipal de 

Santo André para apresentar o Projeto Cidade Pirelli.  

Segundo Sakata26, na época funcionária e integrante da Comissão do Eixo 

Tamanduatehy, em 1997, a partir da vinda de Jordi Borja a Santo André27, 

representantes da Pirelli procuraram a prefeitura para falar sobre o grande 

empreendimento que pretendia realizar nas áreas desativadas de seu terreno. 

Na época foi dada ênfase às semelhanças com o projeto La Bicocca em Milão 

e o desenvolvimento do projeto brasileiro pelo escritório Edo Rocha. 

Foram apresentados os mapas, projetos, as perspectivas, maquete eletrônica. 

A Pirelli explicou sobre a vinda da Pirelli & C. Real Estate as necessidades e 

propostas para a transformação da área. A prefeitura, segundo Sakata, 

percebeu que a proposta era ousada, que algumas alterações estruturais 

como o metrô de superfície, por exemplo, não caberia ao município intervir, 

mas que embora envolvesse uma operação de grande porte, o interesse de 

transformar a área em escritórios, comercio, empresas de produção de 

tecnologia, mostrou que havia consonância de objetivos entre a Pirelli e a 

Prefeitura. 

                                                           
26 Margarida Nobue Sakata é funcionária concursada da PMSA desde 1990 desde então vem 
acompanhando o Projeto Eixo Tamanduatehy como técnica. Foi Gerente de Projetos Urbanos 
entre 2005 e 2007. Neste caso, as informações foram dadas em entrevista concedida a Isabel 
Alvarez em 2007 para sua tese de Doutorado. 
27 Como vimos no Capítulo 2, Jordi Borja esteve em Santo André em 1997 e foi consultor do 
projeto do Eixo Tamanduatehy. Sua vinda abriu discussões e trouxe reflexões importantes 
sobre as possibilidades de intervenções em Santo André. 
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Foi então que se iniciaram as negociações. Foram elaborados dois projetos de 

leis enviados à Câmara Municipal. Nesta ocasião os moradores que teriam 

seus imóveis desapropriados foram notificados.  

Os projetos de leis foram enviados à Câmara em setembro de 1998 e 

aprovados e novembro do mesmo ano. 

A lei 7747 definia a natureza do empreendimento. Tratava-se de uma Operação 

Urbana assim descrita:  

“(...) compreendendo um conjunto de intervenções a serem 
executadas por empreendedores privados em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Santo André, com o objetivo de 
promover transformações urbanísticas estruturais através da 
melhoria do sistema viário, da requalificação urbana da área de 
que trata esta lei, da valorização ambiental da região, e da 
implantação de equipamentos para promover a cidade de 
infraestrutura necessária ao seu desenvolvimento econômico.” 
(CMSA: Lei 7747/98). 

A lei estabelecia que a outorga onerosa fosse concedida àqueles que 

quisessem se beneficiar dos índices urbanísticos especiais e da mudança de 

uso, ambos previstos na lei28. Os objetivos propostos eram principalmente a 

melhoria do sistema viário, requalificação urbana, valorização ambiental e a 

implantação de equipamentos urbanos. Para isso estavam previstas as ações 

diretas que deveriam ser cumpridas: a reurbanização de parte da Avenida 

Giovanni Battista Pirelli, o que significava a duplicação da avenida, criação de 

um canteiro central e adequação de algumas ruas adjacentes para corrigir 

                                                           
28 Ver Anexos A, B, C e D com as leis referentes à Operação Urbana Pirelli. 



134 
 

traçados, criar retornos, dar acesso ao empreendimento. Também era descrita 

a criação de uma “praça urbanizada” 29. Além disso, a lei trazia a 

obrigatoriedade de se executar o viaduto sobre a via férrea e a construção de 

uma unidade escolar30, além das permutas entre a empresa e prefeitura e as 

desapropriações necessárias para viabilizar o empreendimento. 

O Mapa 5 demonstra como era a situação de ocupação da empresa na Vila 

Homero Thon  em 1998. É possível perceber que além das áreas determinadas 

pela lei, com as indicações das permutas e a área de desapropriação para 

construção da praça, havia internamente um conflito entre as propriedades das 

empresas do Grupo Pirelli, que gerou negociações paralelas dentro do próprio 

grupo31.  

Na ocasião da aprovação das leis, foi definida também a necessidade de 

formalização de termos de compromisso com um cronograma de obras e a 

supervisão da PMSA e das concessionárias locais. Ficou estabelecido um 

prazo de dois anos para a validade dos incentivos e contrapartidas definidas 

pela lei.  

Os benefícios que a lei proporcionava seriam: mudança de zoneamento e 

alteração dos índices urbanísticos. Assim, além de área industrial, a área da  
                                                           
29 Termo usado na lei para definir a praça que deveria ser construída no quarteirão próximo ao 
empreendimento. 
30 Refere-se à EMEIF Homero Thon, que ficava na Avenida Giovanni B. Pirelli e que deveria ser 
demolida por conta da duplicação da avenida. O terreno que sobrou da escola foi permutado 
em favor da empresa, que, de acordo com a lei, construiu outra unidade na esquina da Av. 
Tibiriçá com a Av. Giovanni B. Pirelli, um projeto também do escritório Edo Rocha, instalado em 
terreno da PMSA.  
31 Os terrenos das empresas do Grupo Pirelli estão identificados pelos números de matrícula do 
Registro de Imóveis.  
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Mapa 5- Propriedades da Pirelli em 1998, permutas entre áreas e perímetro da Operação 
Urbana. Dados da Pirelli & C. Real Estate. Arquivo pessoal da autora, elaborado pela mesma.  
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Operação Urbana poderia abrigar, mediante outorga onerosa, os seguintes 

usos: residencial, comercial (diário e ocasional), serviços e estacionamento 

comercial. Quanto aos índices urbanísticos, a lei proporcionava normas 

especiais mais vantajosas no que diz respeito ao gabarito das edificações e 

taxa de ocupação. 

Segundo o Artigo 16 da Lei 7747:  

Artigo 16 - No âmbito desta Operação Urbana, ficam 
estabelecidos os seguintes índices urbanísticos:  
I -Índice de Ocupação Máximo: 50%;  
II -Índice de Utilização Máximo: 1,5;  
III -Recuo de Frente Mínimo: 15,00m;  
IV -Recuo Lateral Mínimo: 10,00m de cada lado;  
V - Recuo de Fundo Mínimo: 10,00m;  
VI -Gabarito Máximo: g = 3x (R+L), onde R = recuo de frente, e L = 
largura da via.  
§ 1º - Os usos institucionais deverão ser submetidos ao 
CODESUR - Conselho de Desenvolvimento Urbano, ou seu 
sucedâneo, para fixação dos índices urbanísticos.  
§ 2º - Quanto às demais restrições urbanísticas, será aplicada a 
legislação em vigor. (CMSA, Lei 7747/98) 
 

Para a obtenção da Certidão de Outorga Onerosa, a lei descrevia no Artigo 18 

que deveria ser pago o valor de 11,14 UFIR (Unidade Fiscal de Referência) por 

m². À época uma UFIR correspondia a R$ 0,9611, ou seja, R$ 10,69 por m² de 

terreno32.  

                                                           
32 Informações da Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br). Acessado em 
30/11/2013. 
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Por último, a lei criava, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação, o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU, destinado a “garantir 

condições financeiras para custeio das ações visando a urbanização, 

reurbanização, revitalização, ou ainda quaisquer outras voltadas à melhoria das 

condições urbanas do Município”. (CMSA, Lei 7747/98). Isso incluía aplicar os 

recursos para pagamento de indenizações provenientes de desapropriações 

relacionadas à implantação das obras, assim como para custear projetos e 

obras referentes a programas de requalificação urbana de outras áreas do 

município.  

No caso da Operação Urbana Pirelli, parte do valor depositado no fundo serviu 

para custear as obras da cobertura do calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, 

no centro de Santo André33.  

 

Foto 18- Cobertura da Rua Cel. Oliveira Lima executada com verba depositada no FDU 
proveniente da Operação Urbana Pirelli. Fonte: Galeria da Arquitetura 
(http://www.galeriadaarquitetura.com.br). 

                                                           
33 Cobertura da rua de comércio popular Rua Coronel Oliveira Lima. Projeto do Arquiteto Décio 
Tozzi de 1998. A obra foi concluída em 2000. São 15.000m² de cobertura.  
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Constituíam receitas do FDU: doações em geral ou vinculadas a Operações 

Urbanas instituídas por lei, auxílios, contribuições e legados; recursos 

proveniente de outorga onerosa instituída por lei, cuja contrapartida fosse 

estabelecida em pecúnia; rendimentos, abrangendo atualizações, juros e 

outros acréscimos provenientes da aplicação de seus recursos.  

As receitas descritas deveriam ser depositadas em conta bancária especial e o 

FDU era gerido por um Conselho Diretor, composto por três membros, um 

representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação; um 

representante da Secretaria de Serviços Municipais, que era também o 

Presidente do Conselho e um representante do Núcleo de Planejamento 

Estratégico. Os representantes eram nomeados pelos secretários de cada 

pasta e tinham mandato de dois anos.  

O Conselho Diretor tinha como atribuições a administração do FDU, bem como 

estabelecer a sua política de aplicação dos recursos, além de encaminhar ao 

órgão responsável pela Contabilidade Geral do Município as demonstrações 

anuais de receita e despesa do FDU e submeter anualmente à apreciação do 

Prefeito Municipal relatório das atividades desenvolvidas pelo mesmo.  

Muitos dos artigos relacionados à gestão da operação e do FDU definidos na 

Lei 7747 foram revogados pela Lei 8.696/04 que instituiu o Plano Diretor de 

Santo André em março de 2004.  

A Lei 7748 também se refere à Operação Urbana Pirelli e estabelecia isenção 

do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, aos 

proprietários, compromissários compradores, ou possuidores de imóveis 
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localizados no perímetro da Operação Urbana Pirelli, que contribuíssem com a 

implantação dos melhoramentos no sistema urbano previstos numa das 

seguintes modalidades: doação de imóvel a Prefeitura Municipal de Santo 

André, sem demais encargos; execução de obras e serviços; doação em 

pecúnia ao Fundo de Desenvolvimento Urbano. 

A lei apresentava a forma de cálculo e os prazos para a isenção. Assim como a 

Lei 7747, esta lei também determinava o prazo de dois anos para assinatura 

dos termos de compromisso, determinando cronograma de obras, valores e 

prazos envolvidos. 

Um dos grandes impasses que a implantação da Operação Urbana Pirelli 

enfrentou foi com relação à desapropriação dos imóveis que encontravam-se 

no perímetro de intervenção. 

Alvarez (2007) teve oportunidade de entrevistar alguns dos moradores que 

tiveram seus imóveis desapropriados na ocasião. Eles contaram que 

receberam a notificação da prefeitura sobre a desapropriação e foram reunidos 

com o então Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano e seus 

assessores em 1997 e que explicaram a importância do projeto para o 

desenvolvimento da cidade e que a prefeitura daria todo respaldo necessário 

para que ninguém fosse prejudicado com as desapropriações. Segundo os 

moradores, todos os proprietários ou seus representantes compareceram, pois 

tratava-se de um bairro bastante antigo e muitos dos moradores estavam na 

área há mais de trinta anos. (ALVAREZ, 2007). 
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Os moradores relataram que não foram convocados para nenhuma outra 

reunião para discutir os projetos de leis. Em agosto de 1998 é que foram 

convidados para uma reunião com assessores da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano para receberem as primeiras avaliações que haviam 

sido feitas com base no valor venal do IPTU dos imóveis.  

Nessa ocasião os moradores ficaram muito preocupados, pois o valor venal 

das propriedades estava muito defasado. Segundo uma das moradoras, o seu 

imóvel e o terreno somavam uma indenização de R$26.000,00 (vinte e seis mil 

reais), enquanto que anúncios de imobiliárias anunciavam imóveis 

semelhantes no mesmo bairro e na mesma época com valores entre 

R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil 

reais)34. 

Mesmo com o questionamento sobre os valores a serem pagos nas 

desapropriações, os dois projetos de leis foram enviados à Câmara.  

Os moradores se uniram. Eles contaram que depois desta reunião, não tiveram 

mais acesso ao Secretário. Eles passaram a se reunir semanalmente na 

Câmara para cobrar explicações e revisão dos valores.  

A mobilização resultou numa assembleia pública em 22 de outubro de 1998 

quando tiveram a oportunidade de questionar as avaliações. A mobilização dos 

moradores obteve outro resultado, a intervenção da ACISA (Associação 

                                                           
34 Os valores expostos foram comprovados por Isabel Alvarez em 2007 para sua tese de 
doutorado. Ela fez uma pesquisa entre as principais imobiliárias de Santo André.  
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Comercial e Industrial de Santo André) que passou a intermediar as 

negociações, conforme reportagem do Diário do Grande ABC35.  

Na audiência pública os moradores contestaram os laudos e, diante do 

impasse e da repercussão, a prefeitura sinalizou que negociaria novos valores. 

As leis 7747 e 7748 foram aprovadas mediante um acordo que estabelecia que 

uma nova avaliação seria feita, sob a supervisão de um arquiteto nomeado, 

Silvio Pina. 

Ainda segundo os moradores, o segundo laudo repetia a mesma avaliação e 

em alguns casos os valores eram ainda menores, o que causou revolta entre 

eles. Eles decidiram, apoiados por alguns vereadores, contratar um terceiro 

laudo independe que foi protocolado em abril de 1999. A prefeitura informou 

que contrataria um quarto perito. Não para fazer uma nova avaliação, mas para 

analisar os três laudos feitos. A conclusão é que os valores foram muito 

maiores do que a primeira avaliação. Em alguns casos os valores chegaram a 

superar o dobro do avaliado no primeiro laudo. 

As desapropriações demoraram a acontecer. Devido a problemas de 

documentação, houve demora no pagamento de algumas indenizações e os 

imóveis comerciais só obtiveram seus laudos posteriormente. As 

desapropriações ocorreram apenas em 2000 e ainda assim houve muita 

resistência por parte de alguns comerciantes. 

                                                           
35 CARDOSO, Adriana. Acisa vira mediadora no Cidade Pirelli. Diário do Grande ABC, 19 
jan.1999.  
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Foto 19 - Vista aérea da quadra dos imóveis desapropriados que deram lugar à praça. Foto à 
esquerda do material de divulgação da época, em 2000. À direita a imagem é atual, 2013. 
Fonte: Escritório Edo Rocha. Arquivo pessoal da autora e www.google.com.br, acessado em 
03/12/2013.  

Em entrevista em 2006 à Sakata, Sidnei Muneratti, então diretor de RH da Pirelli, 

declarou que “as casas eram um enclave; estavam velhas, situadas num lugar 

ruim e os moradores ficaram satisfeitos com as desapropriações” (SAKATA, 

2006). 

Porém, ao observarmos a localização dos imóveis desapropriados, 

percebemos que eles estavam numa quadra que não seria ocupada 

diretamente pela Operação Urbana, mas sim pela praça que fazia parte do 

conjunto.  

Como outorga onerosa, a Pirelli depositou no FDU a quantia de R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais). Como vimos, este recurso foi utilizado nas obras da 

cobertura do calçadão da Rua Oliveira Lima. 

Para as desapropriações, a Pirelli se baseou na Lei 7748. Foi depositado 

aproximadamente cinco milhões e meio de reais, o que serviu de base para o 

http://www.google.com.br/
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cálculo da isenção de IPTU, sendo que alguns terrenos da empresa obtiveram 

isenção de até sete anos. 

“Portanto, não é verdade que a Pirelli pagou pelas indenizações, 
como foi noticiado: ela simplesmente antecipou os recursos que 
seriam arrecadados pelo município com o IPTU” (ALVAREZ, 
2007). 

Após a aprovação das leis e a conclusão das desapropriações, a Pirelli deu 

início às contratações das empresas que executaram as melhorias previstas. 

Durante os anos de 2000 e 2001 foi feita a duplicação da Avenida Giovanni 

Battista Pirelli, o que implicou na demolição da EMEIEF Homero Thon e sua 

reconstrução na Avenida Tibiriçá com projeto do escritório Edo Rocha. 

Na quadra onde estavam os imóveis desapropriados foram feitas as 

demolições e a praça começou a tomar forma com o plantio de gramas e 

algumas espécies de vegetação, além da instalação dos alambrados para 

formar algumas quadras. 

As alterações previstas no viário foram executadas e a empresa ficou com a 

Avenida Alexandre de Gusmão incorporada ao seu terreno. 

Os dois grandes galpões que abrigavam a área têxtil da empresa e ficavam 

entre a Alexandre de Gusmão e a Giovanni B. Pirelli também forma demolidos, 

bem como outros imóveis da empresa como a gráfica desativada que ficava 

na Avenida Capuava e estava no perímetro da praça e o heliporto que ficava ao 

lado dos galpões.  
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Em 2001 a Pirelli & C. Real Estate iniciou uma negociação com a UNIABC 

(Universidade do Grande ABC) para vender uma parte dos terrenos, justamente 

esta primeira parte entre a Av. Alexandre de Gusmão e a Av. Giovanni Battista 

Pirelli cujos galpões já haviam sido demolidos.  

A UNIABC pretendia ampliar seu campus em Santo André. A universidade já 

ocupava uma área na Avenida Industrial, parte do Projeto do Eixo 

Tamanduatehy. Em outubro de 2001 foi assinado um contrato entre o reitor da 

universidade e o presidente da Pirelli na época, Giogio Della Seta. Em 

reportagem do Diário de Grande ABC foi noticiado que a universidade 

comprara o terreno de 25 mil m² e o clube da empresa, próximo ao local, no 

bairro Vila Homero Thon. A intensão era construir no clube a Faculdade de 

Educação Física e no terreno deveria ser feito um investimento de 60 milhões 

de reais para a construção do novo campus, quase do mesmo tamanho do 

campus da Avenida Industrial. A universidade pagou sete milhões de reais 

pelas duas áreas, o clube e o terreno, somando uma área de 39 mil m². A 

mesma reportagem trazia uma declaração do então prefeito Celso Daniel, 

esperançoso de que esse seria um importante passo para deslanchar a 

Operação Urbana e trair outros investidores. Azurem Ferreira Pinto, na época 

reitor da UNIABC, declarou que a universidade tinha pressa em construir o 

outro campus, pois o primeiro estava saturado. Della Seta, por sua vez, afirmou 

ao jornal que ficou contente por ser uma universidade o primeiro investidor do 

projeto. “Essa adesão é um fato um pouco simbólico porque já estamos há 

quase cinco anos neste projeto. Acho que é um bom começo ter uma atividade 

cultural que envolve jovens como primeiro parceiro”. 
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No entanto, com o passar dos anos, apenas a Faculdade de Educação Física 

foi construída no local onde era o clube da Pirelli. O novo campus da UNIABC 

não chegou a ser construído no terreno do Cidade Pirelli36.  

Em 2001, o Grupo Pirelli havia ampliado seus negócios e em 2001 adquiriu a 

Telecom Italia Mobile, a TIM que já atuava no Brasil. Em 2005 foi construído o 

polo tecnológico da TIM numa área de um antigo galpão da Pirelli Cabos, 

dentro da área do Cidade Pirelli, o que, para muitas pessoas, seria o inicio 

efetivo da implantação dos projetos.  

 
Foto 20 - Área da Operação Urbana Pirelli. Destacado o terreno vendido à UNIABC e 
readquirido posteriormente. Fonte: www.google.com.br. Elaborado pela autora. 
 

Mas não foi isso que aconteceu. Até o ano de 2006, cinco anos depois da 

compra do terreno, a UNIABC não havia iniciado nenhuma obra no local. O 

                                                           
36 Reportagem do Diário do Grande ABC de 23/10/2001 por Samir Siviero.  

http://www.google.com.br/


146 
 

terreno permaneceu vazio, assim como a praça construída no local dos 

imóveis desapropriados, tinham a aparência de um terreno abandonado. 

Nesta fase o responsável pelo Projeto Cidade Pirelli era o Arq. Flavio Nuttini. Em 

entrevista em 200737, Nuttini afirmou que a UNIBC havia desistido de construir o 

novo campus naquele terreno e que, devido a importância daquele terreno 

para o Projeto, a Pirelli decidiu readquiri-lo. Em fevereiro de 2006, então, a Pirelli 

comprou o terreno de volta.   

(...) “com esta desistência (da UNIABC), aquilo que era 
considerado uma âncora para o Projeto ficou à deriva, ou seja, o 
terreno ficou disponibilizado para um proprietário que não era a 
Pirelli, sendo que este terreno é algo fundamental para o 
desenvolvimento do Projeto. Assim, a primeira ação concreta 
para retoma do projeto foi a reaquisição do terreno pela 
companhia em 10 de fevereiro de 2006. A partir daí, ela passou e 
continua a desenvolver efetivamente o projeto. Hoje, nós temos 
projetos de desenvolvimento de áreas de alimentação, de 
construção de novos edifícios, em fase de projeto, mas sendo 
implementados. Então, isso deixou de ser um sonho. Estes 
projetos não são apenas algo volumétrico que eventualmente 
possam ser realizados, estes projetos já estão sendo trabalhados 
através da criação da estação de trem ligada à CPTM, e a 
abertura de uma rua  entre o Carrefour e a Pirelli que possa 
interligar o primeiro subdistrito ao segundo, criar uma nova linha 
de transporte metropolitano como trens de superfície”. (Apud 
PINHO, 2007).     

                                                           
37 Entrevista concedida a Rodrigo Altair Pinho em 14/06/2006 para sua dissertação de 
mestrado.  
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 Mas, embora o responsável pelo projeto demonstrasse entusiasmo pela 

retomada do Projeto, o terreno continuou desocupado, sem qualquer sinal de 

que alguma construção seria executada.  

Na mesma entrevista Nuttini explica como a Pirelli vinha lidando com as 

negociações neste terreno.  

“A Cidade Pirelli é um negócio imobiliário no qual eu seleciono 
as empresas que eu quero que ocupem este local, vamos 
colocar desta maneira. Eu tenho um espaço disponível que eu 
espero para ver quem tem interesse de vir a ocupa-lo. Aí eu vejo 
se me interessa ou não. (...) Compare: se eu ponho o Circo 
Orlando Orfei e a TIM, é lógico que com uma empresa de 
tecnologia meu negócio e minha área passam a valer muito 
mais, então é especulação imobiliária mesmo”. (Id, 2007). 

Questionado sobre a convivência entre o Projeto Cidade Pirelli e as atividades 

fabris ainda em funcionamento nas proximidades, Nuttini esclarece de forma 

bastante enfática que o ideal era que a fábrica fosse embora, mas devido ao 

elevado custo operacional, a indução que se tem dado é de isolar 

completamente as atividades fabris.  

“Nós temos uma ideia de integrar as atividades, jogar tudo 
dentro da fábrica, temos projetos de redução em m² da fábrica. 
A ideia é concentrar dentro do perímetro da planta todas as 
atividades fabris, inclusive administrativas. Ter um prédio de 
escritórios dentro da própria planta, enclausurar, blindar, 
esquecer que é uma fábrica.” (Id, 2007).    

Mas o fato é que a forte retomada do projeto descrita por Nuttini não saiu do 

papel e a área continuou ociosa por mais alguns anos.  
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A Operação Urbana Pirelli recebeu críticas em 2007 quando se iniciou a 

construção do Viaduto Cassaquera38. Esse viaduto foi construído sobre o 

córrego Cassaquera, ao lado da fábrica da Pirelli Pneus para fazer a 

interligação entre a Avenida Giovanni Battista Pirelli e a Avenida dos Estados, 

transpondo a via férrea. Como previa a Lei 7747/98, esta interligação era uma 

das melhorias propostas pela operação urbana e deveria ser custeada pelo 

FDU, mediante outorga onerosa. Mas não foi o que aconteceu. A construção do 

viaduto estimado em 30 milhões de reais na primeira fase e mais 50 milhões de 

reais na segunda fase foi arcada pela prefeitura. A conclusão da obra foi em 

junho de 2008 e, de acordo com reportagens locais, a construção do viaduto 

seria positiva para alavancar alguns empreendimentos, entre eles, a retomada 

do Projeto Cidade Pirelli. 

“O fim das obras do Cassaquera dá espaço para duas outras 
importantes construções na cidade: a unidade da Fundação 
Casa, ex-Febem, e a retomada do projeto Cidade Pirelli. A 
Fundação Casa começa a ser construída na próxima semana no 
terreno da avenida dos Estados. ‘O governo do estado estava 
aguardando o fim das obras do viaduto para que nós 
liberássemos o canteiro de obra. O prédio já está licitado e eles 
estavam loucos para começar’, afirmou o prefeito João 
Avamileno (PT). O projeto Cidade Pirelli, idealizado no final da 
década de 90 para ser um grande centro empresarial e de lazer, 
também ganha fôlego com o viaduto Cassaquera. Segundo o 
prefeito, o grupo industrial de pneus Pirelli prometeu apresentar 
até o final do ano um novo projeto para a área. ‘Com esse 
viaduto, precisamos verificar o que pode mudar, estamos vendo 
o que pode ser remanejado na Cidade Pirelli, até porque 80% do 

                                                           
38 Ver Foto 17 - Localização dos empreendimentos. (pág. 121) 
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projeto acabou não acontecendo’, disse Avamileno”. (ABCD 
MAIOR, 18/06/2008)      

É evidente que a Operação Urbana Pirelli se beneficiou da construção do 

viaduto, pois a interligação entre a Vila Homero Thon e a Avenida dos Estados 

era objeto de Plano Diretor do Município desde 1957. Já naquela época era 

percebida a necessidade desta interligação. 

A partir de 2010 a Pirelli disponibilizou alguns de seus terrenos para venda. 

Entre eles estava o mesmo terreno readquirido da UNIABC que foi comprado 

pela Brookfield39. 

“Dois dos cinco terrenos que formariam a Cidade Pirelli, 
colocados à venda pela fabricante italiana de pneus, foram 
arrematados pela multinacional Brookfield Incorporações por R$ 
40 milhões. As áreas, que somam mais de 46,7 mil metros 
quadrados, localizadas na Vila Homero Thon, vão abrigar 
empreendimentos comerciais e residenciais. As negociações 
entre as empresas duraram cerca de quatro meses e o contrato 
de venda foi assinado há pouco mais de 40 dias. Ou seja, 
quando a Pirelli realizou, na Capital paulista, evento para 
apresentar os terrenos a investidores, a conversa com a 
incorporadora já havia começado”. (DGABC, 22/09/2010). 

Nesta ocasião, a Pirelli não quis comentar a negociação com a Brookfield. Mas 

é evidente que houve uma grande valorização imobiliária da área, pois os 

terrenos que haviam sido comercializados por sete milhões de reais em 2001, 

na ocasião da venda para a UNIABC, haviam sido negociados por quase seis 

vezes mais no intervalo de nove anos. 

                                                           
39 Ver Foto 20 - Área da Operação Urbana Pirelli. Destacado o terreno vendido à UNIABC e 
readquirido posteriormente (pág. 145). 
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Este empreendimento da Brookfield e as mudanças ocorridas no entorno 

analisaremos a seguir. 
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4.2 O Brookfield Century Plaza 

A Brookfield São Paulo Empreendimentos S.A. é a divisão regional no Estado 

de São Paulo da Brookfield Incorporações, empresa formada pela junção de 

outras três empresas: a Brascan Residential, a Company e a MB Engenharia. 

Hoje a Brookfield é uma das maiores incorporadoras do mercado, com capital 

aberto na Bolsa40. 

O empreendimento que a empresa está construindo nos terrenos adquiridos 

da Pirelli compreende um shopping com cerca de 360 lojas, sendo 29 lojas 

voltadas para alimentação e oito salas de cinema; uma torre de escritórios com 

30 andares totalizando 506 salas comerciais; uma torre de hotéis da rede Accor 

(Ibis e Novo Hotel) com 24 andares e 355 apartamentos, além de sete salas de 

convenção, restaurante, café, fitness, sauna, salão de jogos e piscina. Também 

serão construídas cinco torres residenciais divididas em dois 

empreendimentos: o Brookfield Century Plaza Living para apartamento 

menores de dois ou três dormitórios e plantas de 57m², 60m² ou 80m² e o O 

Brookfield Century Plaza Residence com apartamentos maiores de três e 

quatro dormitórios com plantas entre 80m² e 107m².  

Este empreendimento que está em construção difere bastante daquele 

primeiro projeto de Edo Rocha para a Cidade Pirelli. O projeto de 1998 era mais 

complexo, até mesmo porque abrangia uma área maior de intervenção, mas 

                                                           
40 Caracterização do Empreendimento. Estudo de Impacto de Vizinhança elaborado por Zenite 
Arquitetura e Meio Ambiente. 



152 
 

 

Figura 8 - Imagem de Divulgação do Brookfield Century Plaza. Fonte: 
http://centuryplaza.com.br 

 
Figura 9 – Empreendimento Residencial. 
Imagem de divulgação do Century Plaza 
Living. Fonte: http://www.br.brookfield.com  

 

Figura 10 – Empreendimento Residencial Imagem 
de divulgação do Century Plaza Residence. Fonte: 
http://www.br.brookfield.com 

havia uma diversificação maior dos usos, com uma rua de comércio, um 

boulevard, aberto, além de um shopping center e opções de escritórios mais 

versáteis, com espaços para empresas que precisavam de estoque ou 

armazenamento de sua produção, caracterizando uma atenção às indústrias 

que permaneciam na região. O projeto de Edo Rocha, inclusive na versão de 
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2006, previa a grande integração do transporte público com o empreendimento 

e criava espaços públicos generosos e de qualidade. 

Neste projeto que está sendo construído chama atenção a distribuição dos 

espaços, os recuos e os gabaritos. No projeto da Brookfield os edifícios estão 

mais próximo das vias e muito mais altos do que aquele projeto de 1998. Isso 

porque em 2004 foi aprovado o novo Plano Diretor do município, lei 8.969/04 e 

mais tarde a lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Lei 8.836 de 2006 

que previa índices urbanísticos bastante diferentes daqueles estabelecidos na 

Lei 7747/98 da Operação Urbana Pirelli.  

De acordo com o Plano Diretor, o empreendimento está localizado no 

perímetro do projeto especial do Eixo Tamanduatehy e com relação ao 

zoneamento, encontra-se na zona de Reestruturação Urbana.  

 

Tabela 1 - Comparação entre os principais índices urbanísticos da Operação Urbana Pirelli em 
1998 e os índices atuais em vigor no município. 

Para este empreendimento foi emitido um Relatório de Diretrizes (01/2011), 

vinculado ao Projeto Eixo Tamanduatehy, que estabelecia alguns parâmetros 

Índice Parâmetros Válidos em 1998 Parâmetros Válidos para 2013

Coeficiente de Aproveitamento: 1,5
0,4 (mínimo); 1,5 (básico); 3,0 

(máximo)

Taxa de Ocupação: 50% 75%

Recuos mínimos:
15m (frente) 10m (fundos e 

laterais)

5,00m de frente; fundos e 

laterais: COESA

Gabarito Máximo:
g = 3x (R+L), onde R = recuo de 

frente, e L = largura da via 
Sem restrições

COESA, Código de Obras e Edificações de Santo André, Lei nº 8.065, de 13 de julho de 2000

Fonte: CMSA: Leis 7747/98 e 8.836/06

Índices Urbanísticos
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específicos para este empreendimento, como realizar avaliação preliminar, 

confirmatória e detalhada dos terrenos considerando o potencial de 

contaminação, a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, a projeção de acessos pela Avenida Alexandre de Gusmão e por via 

particular projetada, a adoção de taxa de permeabilidade de 20%, locada 

preferencialmente na testada voltada para a Avenida Giovanni Battista Pirelli; 

passeios com largura de quatro metros e a obrigatoriedade de prever caixas de 

retardo de águas pluviais. 

É possível observar o resultado desta ocupação nas imagens abaixo:  

 

Figura 11 - Estudo volumétrico do empreendimento da Brookfield para analisar os impactos de 
sombreamento. Situação no solstício de inverno pela manhã. Fonte: Zenite Arquitetura e Meio 
Ambiente. 

É possível perceber a ocupação densa do terreno e a altura elevada dos 

edifícios em relação ao entorno. Porém, a percepção da imponência do 

empreendimento é ainda maior durante a fase de construção, ainda mais 

sabendo que os edifícios chegarão a trinta andares.  
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A seguir analisamos a inserção deste projeto no bairro Vila Homero Thon e os 

impactos e o empreendimento deve provocar. 

  

Foto 22 - Vista da construção a partir da Av. 
Giovanni B. Pirelli, sentido Santo André – 
Mauá. Foto de 13/10/2013. Fonte: acervo 
autora 

Foto 21 - Vista da construção a partir da Av. 
Giovanni B. Pirelli, sentido Mauá - Santo André. 
Foto de 13/10/2013. Fonte: acervo autora 
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4.3 A inserção no Bairro e os Impactos Urbanos 

A Vila Homero Thon e os bairros vizinhos caracterizam-se pela forte 

segregação dos dois lados da Avenida Giovanni Battista Pirelli. De um lado 

observamos os grandes terrenos das indústrias e ainda a presença de alguns 

galpões e do outro lado a presença predominante das residências 

unifamiliares, muito utilizada pelos moradores que trabalhavam nas fábricas 

próximas.  

Essa caracterização de segregação, de certa forma contribui para que as 

mudanças no local sejam bem aceitas, pois já existe uma separação histórica 

entre os dois lados da avenida. 

Porém, como trata-se de usos diferenciados, a implantação de um shopping, 

hotéis, escritórios e edifícios residenciais, ainda não é possível tirar conclusões 

precisas sobre os impactos causados pelo empreendimento.  

Os bairros próximos ainda estão vivendo os impactos das obras deste 

empreendimento. 

A figura 12 mostra o levantamento feito no Estudo de Impacto de Vizinhança. 

Essa situação fica bastante clara observando-se o entorno imediato num raio 

de 500 metros e no entorno próximo, num raio de um quilômetro do 

empreendimento. 

É possível perceber claramente as vias onde o comércio e a prestação de 

serviços no bairro são fortes. Os imóveis destinados a estes usos são, em sua 

maioria, voltados a atender o bairro residencial, composto por padarias,  
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Figura 12 - Levantamento de Campo referente ao uso e ocupação do entorno do 
empreendimento. Fonte: Estudo de Impacto de Vizinhança. Elaborado por Zenite Arquitetura 
e Meio Ambiente. Maio/2011. 
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farmácias, restaurantes, bares, supermercados, papelarias, lojas de materiais 

de construção, agências bancárias, comércio de roupas, móveis, marcenarias, 

serralherias, clínicas médicas e odontológicas, óticas, relojoarias, academias, 

entre outros usos .   

O parcelamento do entorno imediato é constituído por lotes de 125m² a 250m², 

com padrão de ocupação predominantemente unifamiliar horizontal com dois 

pavimentos, resultando uma média densidade populacional. Algumas vias são 

bastante arborizadas. 

   

 

Com relação ao aumento da população do empreendimento, as tabelas abaixo 

demonstram como esta ocupação será distribuída entre o shopping, os 

escritórios e os hotéis: 

Foto 23 - Caracterização do entorno. Rua do 
bairro Vila Homero Thon. Fonte: Acervo 
autora, 2013. 

Foto 24 - Caracterização do entorno. Rua do 
bairro Vila Homero Thon. Fonte: Zenite 
Arquitetura e Meio Ambiente, 2011. 
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Tabela 2 – Adensamento populacional gerado pelo empreendimento por atividade, vínculo de 
permanência e tipo de população. Fonte: Zenite Arquitetura e Meio Ambiente. 

 

Tabela 3 – População permanente e variável por empreendimento, gênero e faixa de renda. 
Fonte: Zenite Arquitetura e Meio Ambiente. 

 

Percebe-se que o empreendimento, considerando apenas o shopping, os 

escritórios e os hotéis, portanto desconsiderando os empreendimentos 

residenciais41, deve aumentar a população permanente e variável em 

aproximadamente 6.600 pessoas e trazer uma circulação diária de 

aproximadamente 28.500 pessoas.  

Com relação ao empreendimento residencial, embora não haja um estudo 

específico, podemos levar em conta as informações disponibilizadas para 

divulgação e comercialização dos apartamentos. O empreendimento 

                                                           
41 Devido a não obrigatoriedade da legislação, o estudo de impacto de vizinhança foi elaborado 
apenas para o shopping, os escritórios e os hotéis. 
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denominado Brookfield Century Plaza Living é constituído por três torres, 

totalizando 480 unidades que variam entre 57m², 66m² e 80m2 com dois ou três 

dormitórios. O Brookfield Century Plaza Residence é constituído por 

apartamentos maiores, de 86m² e 107m² de três ou quatro dormitórios 

distribuídos em duas torres, que juntas somam 164 apartamentos. 

Juntos, os dois empreendimentos residenciais somam 642 duas novas 

unidades. Considerando que cada unidade seja habitada por três pessoas, é 

possível estimar que os empreendimentos, totalmente ocupados, tragam ao 

local uma população de quase duas mil pessoas. Segundo a incorporação da 

Brookfield, os dois empreendimentos foram totalmente vendidos. Os valores 

comercializados giram em torno de R$ 5.300,00/m² 42.  

O valor do metro quadrado comercializado nos empreendimentos residenciais 

da Brookfield pode ser considerado alto se comparado com os preços 

praticados em média no bairro Vila Homero Thon e bairros vizinhos. 

Porém, desde 2008 é possível notar que os preços subiram numa progressão 

semelhante em quase todo o município. Portanto, não é possível concluir que o 

projeto Cidade Pirelli ao longo de todos estes anos tenha contribuído sozinho 

para elevar o custo dos imóveis no entorno, embora ainda hoje alguns 

empreendimentos em lançamento usem o nome Cidade Pirelli como chamariz 

para valorizar seu produto. 

O Mapa 6 mostra a localização dos bairros que tomamos como elementos 

comparativos. Vejamos, na sequencia, alguns gráficos comparativos da 
                                                           
42 Pesquisa realizada pela autora consultando anúncios de imobiliárias locais.   
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progressão dos preços dos apartamentos por metro quadrado entre a Vila 

Homero Thon e outros bairros, próximos ou mais distantes. A Vila Humaitá e a 

Vila América são bairros próximos à Vila Homero Thon. O bairro Campestre e 

Vila Gilda são bairros com predominância residencial, mas mais distantes da 

Vila Homero Thon. E, por último, a comparação com o centro.  

 

Mapa 6 - Localização dos bairros comparados na pesquisa de preços por m² de apartamentos. 
Fonte: www.maps.google.com.br Elaborado pela autora. 

http://www.maps.google.com.br/
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Gráfico 1 - Variação do preço do m² na Vila Homero Thon e Vila Humaitá. Fonte: Estatística Zap 
Imóveis.  

 

Gráfico 2 - Variação do preço do m² na Vila Homero Thon e Vila América. Fonte: Estatística Zap 
Imóveis.   

 

Gráfico 3 - Variação do preço do m² na Vila Homero Thon e Vila Gilda. Fonte: Estatística Zap 
Imóveis. 
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Gráfico 4 - Variação do preço do m² na Vila Homero Thon e Bairro Campestre. Fonte: Estatística Zap 
Imóveis. 

 

 

Gráfico 5 - Variação do preço do m² na Vila Homero Thon e o Centro de Santo André. Fonte: 
Estatística Zap Imóveis. 

 

Os gráficos mostram a pesquisa imobiliária feita desde janeiro de 2008. É 

possível verificar uma progressão muito semelhante em todos os bairros, 

embora tenha ocorrido uma grande variação dos preços dos apartamentos no 

centro no período de outubro de 2010 a julho de 2011.  
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Os valores finais desta pesquisa mostram o custo do metro quadrado dos 

apartamentos no mês de novembro de 2013. Observamos que a Vila Homero 

Thon não é um os bairros mais valorizados dentre as áreas analisadas. 

Tabela 4 - Preços do metro quadrado em alguns bairros de Santo André. Elaborado pela 
autora. Fonte: Estatística Zap Imóveis. 

 

O Estudo de Impacto de Vizinhança avaliou também outros aspectos da 

implantação do empreendimento. Com relação ao sombreamento, o 

empreendimento projetará sombra sobre o sistema viário, lotes residenciais e 

não residenciais e na quadra composta pela praça. É reconhecido um prejuízo 

da qualidade ambiental, inclusive das torres de hotéis e escritórios em relação 

ao empreendimento residencial Brookfield Century Plaza Living. A ação 

mitigadora que o estudo propõe é a execução de projeto, obra e manutenção 

do paisagismo da área pública. 

Quanto à ventilação, o estudo também reconhece que há prejuízos, pois o 

volume horizontal formado pelo shopping representará uma barreira ao 

deslocamento e reforçará a canalização dos ventos através do sistema viário. 

Há comprometimento da circulação do ar e dispersão dos poluentes até a 

Bairro Preço do m² - Nov/2013

Vila Humaitá  R$                           3.878,00 

Centro  R$                           4.114,00 

Vila Homero Thon  R$                           4.315,00 

Vila América  R$                           4.460,00 

Campestre  R$                           4.906,00 

Vla Gilda  R$                           4.999,00 

Preços do m² em Santo André
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altura de 20,50m. Como medida compensatória, o estudo prevê a elaboração 

de projeto, execução e manutenção de arborização urbana em toda a extensão 

da Avenida Giovanni Battista Pirelli a ser definido com a prefeitura. 

O empreendimento fará a remoção de 57 espécimes arbóreos exóticos e 

nativos, o que, segundo o estudo de impacto de vizinhança, trata-se de 

vegetação em número reduzido e não protegido. Deverá ser feita a 

recomposição com espécies arbóreas na área de influência direta do 

empreendimento e projeto paisagístico com plantio de espécies nativas. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança estima que o consumo de água seja da 

ordem de 17.425m³ por mês, gerando um esgoto de 13.940m³ por mês. A vazão 

de águas pluviais deve ser de 1,14m³/s e está prevista retenção de 250m³. O 

empreendimento deve gerar ainda 146m³ ao dia de resíduos sólidos orgânicos 

e 1.657m³ ao dia de resíduos não orgânicos. Está previsto também o consumo 

de 1.752.460 kWh de energia, 1500 novos pontos de telefonia e 19.420 m³ de 

gás.  

A população permanente e variável deve demandar 114 vagas em creches, 85 

vagas em pré-escola, e 2.196 novos usuários de UBS e pronto atendimento. 

O EIV não identifica impactos na paisagem urbana e patrimônio natural e 

cultural. Não há identificação de impactos no espaço público. O estudo 

menciona os passeios e muros como respeitando a legislação, com passeios 

de 4,00 metros de largura e a não utilização de muros ou gradil de fechamento.  
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O EIV relaciona também os impactos positivos que o empreendimento traz, 

como atração de atividades complementares, o que significa que o 

empreendimento se tornará uma nova centralidade do município e atrairá 

outras atividades residenciais, de comércio e serviços. Como resultado, haverá 

valorização imobiliária com grande valorização dos terrenos vazios ou 

subutilizados para atividades de comércio e serviços devido ao aumento de 

fluxos e aumento do valor localizacional dos terrenos para o uso residencial 

devido a qualificação ambiental. Essa qualidade ambiental pode ser 

questionada levando-se em conta os impactos negativos que este mesmo 

estudo apresenta. 

Ainda como impactos positivos, o estudo relaciona a oferta de comércio, 

serviços e lazer a quase 27 mil usuários ao dia cm foco nas classes B e A, a 

geração de 350 empregos durante os 19 meses de obra previstos, além de 

6.354 novos empregos durante a atividade e incremento do comércio e 

serviços existentes. O empreendimento é retratado como um polo de consumo 

aliado à atividade social e que incrementa as relações sociais em espaços 

públicos, mas que não causa promoção de inclusão ou exclusão social, pois 

não considera remoção de população moradora e processo de gentrificação. 

Mas é preciso lembrar que a população que morava próximo ao 

empreendimento já havia sido removida no início da Operação Urbana Pirelli 

com as desapropriações concluídas em 2000. 
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Também é preciso lembrar que este estudo de impactos de vizinhança é 

parcial, pois não considera os empreendimentos residenciais. Ou seja, os 

impactos reais possuem proporção maior. 

 Os dados apresentados no EIV são suposições. Os impactos reais não são 

possíveis de prever, pois o empreendimento está em fase de construção e 

ainda levará alguns anos até que esteja totalmente ocupado. O shopping foi 

inaugurado no final de outubro de 2013, mas com poucas lojas abertas. A 

maior parte das lojas ainda está em obras. 

Na sequencia podemos analisar alguns desdobramentos deste 

empreendimento e seus impactos. 
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4.4 Desdobramentos 

O empreendimento Brookfield Century Plaza, como já comentamos, é bastante 

recente e ainda está em fase de construção. Ainda não é possível medir ou 

constatar os impactos por ele provocados. Mas tanto neste empreendimento 

como nos outros casos estudados no Capítulo 2, o Espaço Cerâmica e a antiga 

Tecelagem Tognato, é possível perceber a falta de infraestrutura que deveria 

nascer junto com os projetos. Poucas adequações como duplicação de 

avenidas, criação de retornos ou alças de acesso aos empreendimentos foram 

feitas.  

No caso da Pirelli, a empresa já manifestou interesse em vender todo o 

restante do terreno que tem disponível43. Conforme comentou Edo Rocha:  

“(...) o projeto ficou despedaçado. Não tem consistência. Serão 
vários empreendimentozinhos sem integração. Vão ser coisas 
separadas sem integração. É importante ver a Cidade Pirelli 
como foi projetada e como ela vai ficar. Para ver a decepção. A 
decepção é total. Inclusive o shopping que fizeram lá é um 
monstro, na frente do lugar onde tem a melhor perspectiva, quer 
dizer, inclusive em termos de implantação, está na rua. É a visão 
de urbanismo imediatista. É uma pena44.” (Edo Rocha, 2013). 

Não é apenas a implantação do projeto que incomoda. Alguns vereadores da 

cidade questionaram as negociações feitas com a Brookfield e que ignoraram 

as contrapartidas estabelecidas na Operação Urbana Pirelli. No início de 2012 

quando a empresa iniciou as obras do shopping, uma comissão de vereadores 

                                                           
43 Conforme reportagens do Diário do Grande ABC de março de 2010. 
44 Entrevista de Edo Rocha em 17/12/2013. 
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representantes de vários partidos políticos entrou com uma ação no Ministério 

Público solicitando a paralisação das obras. Segundo a comissão, o alvará que 

autorizava a empresa a iniciar as obras do shopping deveria ser cancelado, 

pois as contrapartidas estabelecidas na Operação Urbana Pirelli não estavam 

sendo respeitadas. O Projeto da Brookfield não poderia ser tratado como um 

projeto novo, pois a prefeitura já havia gasto cerca de 30 milhões de reais em 

valores atualizados para 2012, segundo os vereadores e, de acordo com a 

administração municipal em 2012, as contrapartidas da Brookfield geravam em 

torno de sete milhões. 

Por fim, a Brookfield obteve licença para realizar todas as obras e a previsão de 

conclusão de todos os edifícios é 2015. 

Em todos estes casos percebemos uma atuação tímida do poder público em 

todos os municípios da Região. Nestes empreendimentos, as prefeituras têm 

trabalhado no sentido de rever seus Planos Diretores ampliando as 

possibilidades de construção e de potencial construtivo. As administrações 

públicas assumem um caráter burocrático, emitem os alvarás, questionam 

contrapartidas e agem como agentes fiscalizadores. Mas não assumem seu 

papel de gestor na condução dos processos de reconstrução das cidades e se 

dão por satisfeitos com os valores arrecadados com as contrapartidas e 

impostos, com a geração de empregos diretos e indiretos e com a promessa 

de criação de polos de desenvolvimento que na verdade estão isolados da 

cidade, encerrados em seus lotes. 
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Mas, na verdade, o que se constrói são lugares para um público selecionado, 

que nem sempre é a população que vive no entorno. Portas (2000) faz uma 

importante análise sobre esse tipo de ocupação: 

“Esta dinâmica de transformação dos vazios em oportunidades 
tem, ou melhor, pode ter, potencialidades positivas (de 
renovação funcional ou ambiental), mas também pode ter 
efeitos perversos se essas potencialidades não forem orientadas 
pelas autoridades como elementos estratégicos para a 
reestruturação do território urbano ou metropolitano. Quer os 
proprietários privados quer o patrimônio público procuram antes 
de tudo o “salto” do valor fundiário que, em geral, só certas 
atividades ou tipos de edificação podem pagar ("shoppings" sim, 
parques urbanos ou instalações universitárias não...) e, portanto, 
talvez só os grandes vazios consigam fazer a perequação das 
rendas diferenciais no âmbito de uma única operação e ao 
mesmo tempo dotar a área, onde se encontra o vazio, de 
equipamentos alguns coletivos significativos ou áreas públicas 
mais generosas”. (PORTAS, 2000). 

Mas nos casos analisados aqui, os grandes vazios estão sendo usados 

também para as atividades rentáveis, desconsiderando os espaços coletivos e 

áreas públicas de qualidade.  

Hoje existe uma vasta oferta de imóveis em empreendimentos como o 

Brookfield Century Plaza que propõe a associação “shopping + escritórios + 

hotéis + residências” no mesmo espaço. Mas ainda não temos certeza se há 

demanda para todos estes empreendimentos. A oferta de escritórios, lojas de 

shoppings, quartos de hotéis e apartamentos aumentou muito com a 

construção destes empreendimentos e continua a aumentar com novos 
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lançamentos. Podemos correr o risco de esses empreendimentos virem a 

apresentar uma ocupação abaixo do esperado, gerando uma grande oferta de 

imóveis desocupados no lugar dos terrenos vazios. 

Neste último capítulo buscamos mostrar a concepção da Operação Urbana 

Pirelli, bem como seus desdobramentos, paralisações e continuidade, além 

dos impactos que ela causou, começando pelo projeto que está sendo 

construído, o Brookfield Century Plaza, que, embora se paute na diversidade de 

usos e a criação de um polo de desenvolvimento, em nada lembra o projeto 

inicial de Edo Rocha para a Cidade Pirelli. Um pouco por causa da área que é 

menor, já que a Brookfield adquiriu apenas uma parte dos terrenos disponíveis. 

Mas em grande parte por causa do projeto em si, que considera apenas os 

limites do lote e não propõe a integração com transporte e entorno tão 

presentes no projeto de Edo Rocha. 

Também pudemos analisar os impactos que esse empreendimento deve trazer 

para a região onde está inserido, embora esteja em fase de construção e os 

impactos ainda estejam no campo das suposições.  

Por fim, abordamos os desdobramentos que o projeto teve e algumas críticas 
que recebeu justamente por ter deixado de lado as contrapartidas 
estabelecidas na Operação Urbana Pirelli e adotar outras novas. Os 
desdobramentos nos fazem pensar se esse modelo de empreendimento que 
vemos nas cidades da Região são as melhores alternativas como reocupação 
dos espaços vazios antes industriais, ou se estamos prestes a substituir um 
problema por outro, ao invés de solucioná-lo. 

A seguir discutiremos algumas conclusões que o trabalho nos permite chegar. 
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ALGUMAS CONCLUSÕES 

A pesquisa buscou compreender as questões que envolvem a Cidade 

Contemporânea e os Grandes Projetos Urbanos e relacioná-las ao Grande ABC, 

mais especificamente à Santo André. 

Como vimos, as condições em que as cidades contemporâneas se formaram e 

as características que essas cidades apresentam de reconstrução sobre o 

tecido consolidado e a coexistência de elementos urbanos e metropolitanos, 

ou elementos locais e globais. 

Pudemos entender o que os especialistas consideram como requisito para um 

Projeto Urbano, as características e o caráter estratégico de desenvolvimento 

que inclui espaços públicos de qualidade, coexistência de diferentes classes 

sociais, acessibilidade, integração intermodal, inserção no tecido consolidado, 

inclusão social e alternativa para desenvolvimento econômico, diversificando 

usos e ampliando o potencial de determinada área.  

Como um caso de sucesso, apresentamos o La Bicocca que também partiu de 

uma iniciativa privada da empresa Pirelli e ao longo de mais de trinta anos se 

consolidou como Grande Projeto Urbano que transformou a região norte de 

Milão. 

Observamos ainda as consequências que o paradigma político – econômico 

trouxe à Região do Grande ABC e quais respostas esses municípios deram, 

como a criação do Consórcio Intermunicipal, iniciativa de todos os municípios 

buscando união e fortalecimento de toda a Região. Por outro lado, pudemos 
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conhecer também algumas respostas individuais, com a de Santo André com a 

criação do Projeto Eixo Tamanduatehy.  

Os casos analisados, Espaço Cerâmica e Antiga Tecelagem Tognato 

comprovaram que as soluções adotadas por investidores do ramo imobiliário 

de reocupar os vazios urbanos com empreendimentos isolados é uma prática 

comum em toda a Região. 

Na concepção do Projeto Cidade Pirelli, analisamos o histórico da empresa no 

país, o que nos faz ter mente sempre que a empresa é uma multinacional que 

responde a uma sede em Milão. Portanto, os interesses e a alta direção com 

poder de decisão estão na Europa e não aqui em nossa Região. 

Tivemos a oportunidade de conhecer o projeto de Edo Rocha que previa uma 

grande integração do projeto com o entorno e propunha uma nova 

centralidade para a área, buscando na diversidade de usos uma alternativa 

para o desenvolvimento da região.  

Verificamos também que este Projeto Cidade Pirelli fazia parte de um projeto 

ainda maior e mais complexo que Edo Rocha estuda desde 1985, o SPTrem, 

que cria pontos de centralidade e desenvolvimento ao longo da via férrea, 

ligando uma ponta a outra do rodoanel, iniciando em São Paulo no Parque 

Anhanguera e terminando em Santo André, na Pirelli. 

O último capítulo procurou trazer à luz todo o histórico da Operação Urbana 

Pirelli, relacionando os acontecimentos em torno do projeto, o que foi 

executado, o que foi deixado de lado, as paralisações e retomadas que o 
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projeto teve. Por fim, a venda da área para a Brookfield colocou um ponto final 

no Projeto Cidade Pirelli.  

Mostramos ainda os impactos da Operação Urbana Pirelli, começando pelo 

projeto que está sendo construído, o Brookfield Century Plaza, que, embora se 

paute na diversidade de usos e a criação de um polo de desenvolvimento, em 

nada lembra o projeto inicial de Edo Rocha para a Cidade Pirelli. Um pouco por 

causa da área que é menor, já que a Brookfield adquiriu apenas uma parte dos 

terrenos disponíveis. Mas em grande parte por causa do projeto em si, que 

considera apenas os limites do lote e não propõe a integração com transporte 

e entorno tão presentes no projeto de Edo Rocha. 

Também pudemos analisar os impactos que esse empreendimento deve trazer 

para a região onde está inserido, embora esteja em fase de construção e os 

impactos ainda estejam no campo das suposições.  

Por fim, abordamos os desdobramentos que o projeto teve e algumas críticas 

que recebeu justamente por ter deixado de lado as contrapartidas 

estabelecidas na Operação Urbana Pirelli e adotar outras novas. 

Pudemos entender que há conceitos relacionados à cidade que muitas vezes 

são esquecidos, como a questão principal do “fazer cidade”, ressaltado por 

Borja (2005) como a ordenação do espaço de relação, a construção de lugares 

significantes da vida comum. 

As análises de Harvey (1989), Gottdiener (1997), Braga (2006) Mongin (2009), 

além de Borja (2005), Lungo (2005), Busquets (2007), Portas e Somekh (2008) 
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nos trouxeram importantes contribuições sobre o entendimento da cidade 

contemporânea, mas, além disso, nos mostrou que as cidades brasileiras estão 

inseridas neste contexto global, e, que, portanto, as lições aprendidas em 

experiências internacionais bem sucedidas são sim exemplos que podemos 

adotar na reconstrução das nossas cidades. 

Mas, para isso, é preciso adotar uma posição mais estratégica em relação ao 

planejamento urbano de nossas cidades, principalmente no que diz respeito ao 

poder público que, em alguns casos, age como mero cumpridor da legislação 

e emissor de alvarás, sem assumir seu papel de gestor, como quase todos os 

especialistas pesquisados defendem, principalmente Lungo que é bastante 

enfático ao falar sobre a necessidade de uma condução da gestão urbana pelo 

poder público.  

O Projeto Cidade Pirelli nasceu com características de Grande Projeto 

Metropolitano. Embora tenha partido da iniciativa da empresa, trazia os 

conceitos do modelo de sucesso do La Bicocca. Trazia, inclusive, a filial da 

empresa imobiliária do grupo italiano para conduzir os processos. Havia um 

desenho urbano projetado para a área, integrado ao bairro e ao sistema viário.  

A Operação Urbana Pirelli se inseriu no Projeto Eixo Tamanduatehy e mostrava 

uma importante consonância entre o projeto desenvolvido pela empresa e a 

formação de uma nova centralidade como pretendia a prefeitura. Era uma 

parceria público-privada que obteve alguns resultados positivos como a 

construção da cobertura do calçadão da Rua Oliveira Lima no centro da 
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cidade, pago com verba do Fundo de Desenvolvimento Urbano criado na 

Operação Urbana Pirelli. 

A reurbanização da Avenida Giovanni Battista Pirelli e mesmo a construção da 

nova EMEIEF Homero Thon foram importantes para melhorar os aspectos 

urbanos daquela área. 

Esse modelo de projeto que a Cidade Pirelli propunha era semelhante ao 

Projeto Urbano descrito por Borja (2005), pois tratava-se de uma estratégia 

operacional que sabia onde queria chegar a médio prazo, que promovia uma 

ação sobre o terreno de imediato, mas que destacava-se pelo seu caráter de 

“ponto de encontro” entre o plano e o projeto.  

Ou ainda, é possível reconhecer o Projeto Cidade Pirelli na conceituação de 

Busquets (2007) como uma proposta em escala intermediária que buscava 

integração de diferentes funções a partir de sistemas que se desenvolvem em 

etapas. 

No entanto, Somekh (2008) nos alerta para algumas considerações sobre 

Projetos Urbanos que não foram priorizadas no caso Cidade Pirelli. A primeira 

delas é a questão do tripé da inclusão social, desenvolvimento local e gestão 

compartilhada. O projeto Cidade Pirelli não demonstrou nenhuma 

preocupação com a questão da inclusão social. Pelo contrário, a 

desapropriação das residências e do comercio existentes para formar uma 

praça, que não interferia diretamente na construção dos edifícios e que, até 

hoje, permanece como um gramado sem maiores usos demonstra o real 



178 
 

interesse do projeto, apoiado pelo poder público, de tirar daquele local a 

população de renda mais baixa. 

Esse ponto vai contra a crítica de Portas (1998), citado por Somekh (2008), 

sobre a “polêmica da construção da cidade pelo mercado, ressaltando a 

importância do programa, da produção de espaço público de qualidade, da 

não expulsão da população de mais baixa renda pela valorização imobiliária”. 

(Somekh, id.) 

Além disso, ainda podemos destacar algumas lições aprendidas com 

experiências internacionais que não foram usadas no Projeto Cidade Pirelli e 

que contribuíram para o desaparecimento do projeto: a questão dos 

transportes, que embora estivesse considerada no projeto inicial de Edo Rocha, 

não saiu do papel. Desta forma é difícil criar uma nova centralidade se esta não 

estiver efetivamente conectada com o centro da cidade. Outro ponto é a 

ausência de uma “ancora cultural” e espaços públicos de qualidade. Estes dois 

pontos também eram previstos no projeto inicial de 2000, mas, igualmente, não 

saíram do papel. 

O Projeto Cidade Pirelli foi perdendo as características de Projeto Urbano 

quando deixou de priorizar a execução do projeto em si para comercializar a 

área.  

A primeira venda de parte do terreno para a UNIABC em 2001, sua posterior 

compra em 2006 e nova venda para a Brookfield em 2010, enfatizaram o lado 

especulativo do projeto. Da conclusão da reurbanização da Av. Giovanni B. 

Pirelli em 2001 até 2012, quando a Brookfield iniciou as obras de seu 
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empreendimento, o Projeto Cidade Pirelli não concretizou praticamente nada 

do que estava previsto no Master Plan de Edo Rocha. 

Nesse meio tempo, a prefeitura ainda construiu o Viaduto Cassaquera, a 

interligação da região com a Avenida dos Estados, transpondo a estrada de 

ferro que era uma das mais importantes contrapartidas da Operação Urbana. 

Ou seja, a empresa, em onze anos, se beneficiou da valorização imobiliária de 

seu terreno, que ficou clara nos valores comercializados na compra e venda 

dos terrenos, além dos benefícios que o Viaduto Cassaquera trouxe a toda a 

região da Vila Homero Thon. 

Podemos perceber que, ao longo desses anos em que o projeto ficou 

praticamente paralisado, a ausência de uma gestão pública forte e atuante 

contribuiu para que o Projeto Cidade Pirelli não saísse do papel. A morte do 

prefeito Celso Daniel, idealizador do Projeto Eixo Tamanduatehy, teve um 

impacto muito negativo para a manutenção e unidade dos interesses públicos 

em relação à Operação Urbana Pirelli, além, claro, do recorrente problema da 

gestão pública brasileira com as rupturas a cada troca de administração.  

Do lado da empresa, existe outra questão. A Pirelli é uma empresa 

multinacional. Seus interesses são comercias e sua atividade principal é a 

produção e venda de pneus. As filiais espalhadas pelo mundo respondem a 

uma direção central, que fica em Milão e que tem as suas prioridades. Muito 

provavelmente a reconstrução de uma área industrial obsoleta de uma das 

filiais tão distante de Milão não está entre as prioridades da empresa, ainda 

mais levando-se em conta a grande crise vivida na Itália e em outros países 
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centrais em 2008. Entre investir nesta reconstrução para um retorno em médio 

e longo prazo e lucrar com a venda dos terrenos obsoletos, mas valorizados 

com os benefícios da Operação Urbana, é natural que a empresa optasse pela 

segunda opção.  

Tanto é assim que o empreendimento da Brookfield não faz qualquer menção 

à Cidade Pirelli e a Pirelli, por sua vez, planeja vender o restante de seus 

terrenos disponíveis. 

O Brookfield Century Plaza, como vimos, é um empreendimento imobiliário. 

Traz consigo grandes impactos urbanos, mas não representa nenhuma 

importante característica de Projeto Urbano da forma como os autores 

pesquisados colocam. Ele se assemelha mais ao que Borja (2005) descreveu 

como “Produto Urbano”, ou “Grande Artefato” no qual prevalece o papel do 

promotor, geralmente privado, que define um produto. O artefato inicial se 

supõe, criará um novo entorno mais do que integrar-se a ele. É, como se 

entende mais facilmente, um tipo de intervenção desejada por promotores 

privados e por arquitetos divinos, em ambos os casos mais motivados por ter 

êxito imediato do que por fazer cidade. (Borja, id.) 

Assim, com as intervenções urbanas se limitando às divisas dos lotes em que 

se inserem, ocupando apenas o terreno antes ocupado por alguma fábrica, 

temos a sensação de que estamos perdendo a oportunidade de reconstruir a 

cidade de forma estratégica e global, para construções desconexas, de grande 

impacto e com baixa integração.  
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As administrações dos municípios, ao que parece se contentam com as 

arrecadações de impostos e as promessas da geração de empregos e 

investimentos que estes empreendimentos prometem, mas não encaram seu 

papel fundamental de gestor no processo de reconstrução da cidade pós – 

industrial. 

Respondendo à questão central do trabalho: se o que está sendo feito significa 

reconstrução da cidade, ou se não passa de empreendimentos imobiliários, 

chegamos à conclusão de que são apenas empreendimentos imobiliários, 

condomínios fechados que causam impactos negativos e não propõem 

solução e desenvolvimento integrado. Estes projetos não preveem espaços 

públicos urbanos de boa qualidade, não propõem acessibilidade, integração 

intermodal, não se inserem ao tecido urbano existente, apenas consideram os 

limites do terreno, algumas vezes cercados por muros ou grades. Estes 

empreendimentos não promovem integração social. Não passam de uma 

solução imediatista para atender os interesses do mercado imobiliário, mais do 

que o interesse por reconstruir a cidade. O Projeto desenvolvido por Edo Rocha 

sim, possuía características que o tornam um Projeto Urbano, por toda a 

complexidade com que foi pensado, principalmente quando foi integrado ao 

projeto SPTrem, com um dinamismo muito maior e uma discussão muito mais 

profunda.  

A lição que aprendemos com todo esse processo é que existem meios de se 

fazer a reconstrução da cidade de forma estratégica, integrando os vários 

atores envolvidos, de forma a criar um projeto sustentável no sentido de ser 



182 
 

viável econômica, politica e socialmente. As propostas de Edo Rocha 

permitiam que o mercado imobiliário atuasse, mas dentro de diretrizes 

urbanísticas, respeitando um desenho urbano proposto por ele. Nos 

empreendimentos citados neste trabalho em construção no ABC e que são 

muito semelhantes ao que se vê em várias cidades metropolitanas do Brasil, é 

a atuação do mercado imobiliário desmedido, como ator principal e o poder 

público como coadjuvante.  

Esta fórmula já se mostrou ineficiente porque não responde às outras questões 

relacionadas ao espaço público, às integrações entre transportes, à 

acessibilidade e a inclusão social.   

Esse tipo de empreendimento traz uma resposta imediata ao mercado 

imobiliário, mas traz incertezas à cidade. Estamos resolvendo um problema e 

criando outros que ainda não conseguimos medir e assim, ocupando os 

terrenos vazios com empreendimentos isolados, perdemos a oportunidade de 

reconstruir uma cidade melhor e mais justa. 
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ANEXO A 

LEI Nº 7.747, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1998 

(Publ. "D. do Grande ABC" 25.11.98, Cad.Class., pág. 19) 

VIDE LEI 7.830/99 

VIDE LEI 8.025/00 

INSTITUI a Operação Urbana Pirelli, desafeta área e transfere para categoria de bem público 

dominial, autoriza a permuta de áreas públicas, altera parâmetros urbanísticos nas áreas que 

especifica, cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano, e dá outras providências.  

CELSO AUGUSTO DANIEL, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso 

e gozo de suas atribuições legais,  

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI  

CAPÍTULO I 

DA CONCEITUAÇÃO  

Artigo 1º- Em conformidade com o Artigo 81 do Plano Diretor do Município, fica aprovada a 

Operação Urbana Pirelli, compreendendo um conjunto de intervenções a serem executadas 

por empreendedores privados em parceria com a Prefeitura Municipal de Santo André, com o 

objetivo de promover transformações urbanísticas estruturais através da melhoria do sistema 

viário, da requalificação urbana da área de que trata esta Lei, da valorização ambiental da 

região, e da implantação de equipamentos para prover a cidade de infra-estrutura necessária 

ao seu desenvolvimento econômico.  

§ 1º - A área objeto da Operação Urbana Pirelli é contida e delimitada pelo perímetro 

assinalado em planta constante do Anexo I desta Lei, parte integrante da mesma, e descrito a 

seguir:  
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"Começa no ponto situado na esquina formada pelas Avenidas Pedro Américo e Alexandre de 

Gusmão. Segue pela Avenida Rio Grande até o cruzamento com a Avenida Giovanni Battista 

Pirelli. Segue pela Avenida Giovanni Battista Pirelli até a Avenida Capuava à direita. Segue pela 

Avenida Capuava até a Avenida Tibiriçá à esquerda. Avenida Tibiriçá até o cruzamento com a 

Avenida Giovanni Battista Pirelli à direita. Segue pela Avenida Giovanni Battista Pirelli até o leito 

do córrego Cassaquera à esquerda. Segue pelo córrego Cassaquera até a divisa com a via 

férrea. Segue à esquerda pelo muro de divisa da ferrovia até o limite de divisa entre os lotes de 

Classificação Fiscal nº 05.111.76 e 05.111.77, de propriedade do Carrefour, e os lotes de 

Classificação Fiscal nº 05.111.61 e 05.111.81 de propriedade da Pirelli. Segue à esquerda, pela 

divisa, até o ponto inicial."  

Artigo 2º- Fica assegurado aos proprietários, incorporadores, compromissários compradores 

ou possuidores de imóveis localizados na área objeto da Operação referida no artigo 1º, a 

opção de utilizar os benefícios concedidos por esta Lei, com os respectivos encargos, e 

observadas as demais disposições legais vigentes aplicáveis à matéria.  

Artigo 3º- Para efeitos da presente Operação Urbana, considera-se outorga onerosa a 

possibilidade do exercício do direito de construir com índices estabelecidos no artigo 16, com a 

admissibilidade de usos previstos no artigo 15 da presente lei, mediante contrapartidas do 

beneficiário.  

CAPÍTULO II 

DO OBJETO DA OPERAÇÃO  

Artigo 4º- A Operação Urbana Pirelli compreende um conjunto integrado de intervenções 

coordenadas pela Prefeitura, discriminadas em planta constante do Anexo II desta Lei, com a 

participação dos proprietários, incorporadores, compromissários compradores ou possuidores 

de imóveis localizados na área objeto desta Operação, visando a melhoria e a valorização 

ambiental do local, mediante a execução das seguintes ações:  
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I -Reurbanização de parte da Avenida Giovanni Battista Pirelli com implantação de praça 

urbanizada;  

II -Execução de viaduto sobre a via férrea;  

III -Alterações do sistema viário;  

IV -Construção de unidade escolar.  

SEÇÃO I 

DAS DESAFETAÇÕES E DAS PERMUTAS  

Artigo 5º - Ficam transferidas para a categoria de bem dominial as áreas públicas assinaladas 

em planta constante do Anexo III num total de 16.116,69 m², assim discriminadas:  

I - Avenida Alexandre de Gusmão, no trecho compreendido entre o córrego Cassaquera e a rua 

Artur Friedenreich, denominada "Área A", correspondendo a uma área de 5.388,29 m²;  

II - Avenida Alexandre de Gusmão entre a avenida Capuava e a avenida Pedro Américo, 

denominada "Área B", correspondendo a uma área de 7.039,75 m²;  

III - Parte do lote de classificação fiscal 09.207.002, denominada "Área C" compreendendo a 

uma área de 1213,80 m²;  

IV - Parte da Rua Petrarca, denominada "Área D", correspondendo a uma área de 2.181,72 m²;  

V -Parte do lote de classificação fiscal nº 07.181.16, denominado "Área E", correspondendo a 

uma área de 293,13 m²  

Artigo 6º - Fica a Prefeitura Municipal de Santo André autorizada a permutar as áreas 

discriminadas no artigo anterior pelas seguintes áreas, assinaladas em planta constante do 

Anexo III, perfazendo um total de 18.722,09 m², e assim discriminadas:  

I -Parte do lote de classificação fiscal 05.111.082 identificada como "Área F", compreendendo 

uma área de 990,89 m²;  



195 
 

II -Parte do lote de classificação fiscal 07.156.001, identificado como "Área G", compreendendo 

a área de 1.260,85 m²;  

III -Parte dos lotes de classificação fiscal 09.207.003 e 09.207.004, identificados como "Área H", 

compreendendo uma área de 7.006,81 m²;  

IV -Parte do lote de classificação fiscal nº 05.111.061, identificada como "Área I", 

compreendendo uma área de 722,44 m²;  

V -Parte do lote de classificação fiscal 05.111.081, identificado como "Área J", compreendendo 

uma área de 8.741,10 m² .  

SEÇÃO II 

DAS OBRAS E SERVIÇOS  

Artigo 7º - Os projetos completos das obras e serviços previstos nesta Lei, inclusive 

orçamentos e cronogramas de obras, a serem elaborados pelos interessados, serão 

submetidos à aprovação da Prefeitura Municipal de Santo André, responsável também pela 

fiscalização e recebimento, através de seus órgãos competentes.  

§ 1º - Caberá à Prefeitura do Município de Santo André, através de seus órgãos competentes, a 

expedição de diretrizes necessárias à execução dos projetos referidos no "caput".  

§ 2º - A expedição de Certificados de Conclusão de Edificações realizadas com os benefícios 

urbanísticos estabelecidos nesta lei fica condicionada ao recebimento, por parte do Poder 

Público, das obras a cuja execução os proprietários dos imóveis contidos na Operação Urbana 

se comprometerem, respeitado o cronograma aprovado, ressalvados os atrasos decorrentes 

de fatos de responsabilidade da prefeitura Municipal de Santo André.  

Artigo 8° - A reurbanização da Avenida Giovanni Battista Pirelli, condicionada à permuta 

autorizada no artigo 6º, será efetuada no trecho entre a Rua Petrarca e Avenida Queirós Filho, 

compreendendo as seguintes obras e serviços:  

I - Duplicação da via;  
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II - Criação de canteiro central;  

III - Criação de pistas de desaceleração e conversão;  

IV - Readequação da infra-estrutura urbana instalada;  

V - Implantação de praça urbanizada;  

VI - Tratamento paisagístico.  

Artigo 9º - Para cumprimento da ação prevista no artigo anterior, serão executados os 

seguintes serviços:  

I - Adequação de base e sub-base para implantação de pavimentação asfáltica;  

II - Ampliação da rede de micro-drenagem e adequação da existente;  

III - Adaptação das seguintes redes de serviços públicos:  

a) Telefonia;  

b) Energia elétrica;  

c)Gás;  

d)Água e esgoto;  

IV - Substituição e relocação da rede de iluminação pública;  

V - Implantação de mobiliário urbano e vegetação;  

VI - Reconstrução e uniformização do passeio público;  

VII - Outras obras e serviços indicados pelas Secretarias elencadas no Parágrafo Único do 

Artigo 10, responsáveis pela aprovação dos projetos para a área.  

Artigo 10 - A execução das obras e serviços previstos nos Artigos 8º e 9º, ficará a cargo dos 

proprietários, compromissários compradores, incorporadores ou possuidores, interessados na 

aprovação de projetos de construção, ampliação ou mudança de uso em imóveis localizados 
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no perímetro desta Operação, cuja atividade a ser implantada seja classificada como Pólo 

Gerador de Tráfego, pela Lei n° 6.597 de 21 de dezembro de 1989, observados os 

procedimentos exigidos pelo referido diploma legal, e as demais disposições constantes desta 

Lei.  

Parágrafo único - Os projetos executivos serão analisados em conjunto pelas Secretarias de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação e de Serviços Municipais e, ainda pelo SEMASA - 

Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André, naquilo que for de sua 

competência.  

Artigo 11 - Uma nova unidade escolar, em substituição à EMEI Homero Thon, com área 

construída equivalente à área desta, deverá ser projetada e executada pela parte que receber 

em permuta as áreas discriminadas no artigo 5º, observadas a definição do local e a fixação de 

diretrizes emanadas pela Secretaria de Educação e Formação Profissional.  

Parágrafo único - Do instrumento de permuta a que se refere o "caput" deverá constar 

cláusula de retrocessão, sem qualquer ônus para a Prefeitura, na hipótese de não se efetivar a 

construção e doação da unidade escolar referida no "caput".  

Artigo 12 - A construção de viaduto sobre área de domínio da Rede Ferroviária Federal se dará 

conforme projeto executivo do viaduto e das demais alterações necessárias no sistema viário, 

a ser desenvolvido pelos interessados em usufruírem de benefícios fiscais que venham a incidir 

sobre a Operação Urbana de que trata esta lei .  

Parágrafo único - O projeto de que trata o "caput" será aprovado pela Prefeitura do Município 

de Santo André através das Secretarias de Serviços Municipais e de Desenvolvimento Urbano 

e Habitação, e em consonância com as diretrizes por ela apresentadas.  

Artigo 13 - Estendem-se aos proprietários de imóveis lindeiros ao perímetro descrito no artigo 

1º, que colaborarem com a execução da obra prevista no artigo 12, os benefícios fiscais que 

venham a incidir sobre a Operação Urbana de que trata esta Lei.  
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Parágrafo único - Equiparam-se a lindeiros, para aplicação deste dispositivo, os imóveis cujas 

testadas confrontem com áreas públicas que limitam com o perímetro descrito no artigo 1°.  

CAPÍTULO III 

DOS INCENTIVOS E CONTRAPATIDAS  

Artigo 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar, de forma onerosa, a outorga de 

adicional de construção e de alteração dos parâmetros urbanísticos estabelecidos na 

legislação vigente de uso e ocupação do solo, nos lotes contidos no perímetro definido no 

artigo 1º, na conformidade dos valores, critérios e condições estabelecidos pela presente lei.  

Artigo 15 - No âmbito desta Operação Urbana, além dos usos previstos na Zona Industrial I, 

ficam autorizados, inclusive concomitantemente, e mediante outorga onerosa, os seguintes 

usos:  

I -Residencial;  

II -Comércio Diário;  

III - Comércio Ocasional;  

IV -Prestação de Serviço Comercial, Institucional ou Artesanal;  

V -Estacionamento Comercializado.  

Artigo 16 - No âmbito desta Operação Urbana, ficam estabelecidos os seguintes índices 

urbanísticos:  

I -Índice de Ocupação Máximo: 50%;  

II -Índice de Utilização Máximo: 1,5;  

III -Recuo de Frente Mínimo: 15,00m;  

IV -Recuo Lateral Mínimo: 10,00m de cada lado;  
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V - Recuo de Fundo Mínimo: 10,00m;  

VI -Gabarito Máximo: g = 3x (R+L), onde R = recuo de frente, e L = largura da via.  

§ 1º - Os usos institucionais deverão ser submetidos ao CODESUR - Conselho de 

Desenvolvimento Urbano, ou seu sucedâneo, para fixação dos índices urbanísticos.  

§ 2º - Quanto às demais restrições urbanísticas, será aplicada a legislação em vigor.  

Artigo 17 - Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação- SDUH a emissão de 

Certidão de Outorga Onerosa, mediante o pagamento da contrapartida, ou confissão de dívida 

correspondente, conforme valor apurado nos termos desta Lei, atestando o adicional de 

construção e a alteração de parâmetros de uso e ocupação do solo.  

Artigo 18 - Para obtenção de Certidão de Outorga Onerosa fica fixada a contrapartida em 

pecúnia no valor correspondente a 11,14 UFIR (onze inteiros e catorze centésimos de Unidade 

Fiscal de Referência) por metro quadrado da área do terreno que componha o 

empreendimento.  

§ 1º - O adimplemento da dívida correspondente à contrapartida poderá ser efetivado em até 

05 (cinco) parcelas, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da expedição da Certidão 

de Outorga Onerosa, a critério da Prefeitura Municipal de Santo André e mediante a confissão 

de dívida.  

§ 2º - O inadimplemento na data do vencimento de qualquer das parcelas de que trata o 

parágrafo anterior acarretará o imediato cancelamento da Certidão de Outorga Onerosa 

correspondente.  

Artigo 19 - O adicional de construção e alteração de parâmetros urbanísticos, concedidos nos 

termos desta Lei de forma onerosa, não perderão sua validade após vinculação a lote 

específico.  
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Artigo 20 - A aprovação dos empreendimentos com base nos índices e parâmetros 

mencionados nos artigos anteriores se dará mediante a apresentação da Certidão de Outorga 

Onerosa.  

Artigo 21 - Os recursos advindos a título de contrapartida relativa à outorga onerosa de que 

tratam os artigos anteriores, deverão ser depositados no Fundo de Desenvolvimento Urbano - 

FDU, criado por esta Lei.  

CAPÍTULO IV 

DA GESTÃO DA OPERAÇÃO E DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO  

Artigo 22 - Fica a Prefeitura Municipal de Santo André, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação, autorizada a praticar todos os atos necessários à 

realização da Operação Urbana Pirelli, em especial o da celebração de acordos, judicial ou 

extrajudicialmente, com os proprietários de imóveis, necessários à implantação de qualquer 

melhoramento objetivado nesta Lei. 

REVOGADA P/ LEI 8.696/04 

Artigo 23 - Todos os recursos arrecadados em função do disposto nesta Lei serão creditados 

no Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU, em conta vinculada à Operação Urbana Pirelli. 

REVOGADA P/ LEI 8.696/04 

§ 1º - Os recursos referidos no "caput" serão aplicados no pagamento de desapropriações, 

relacionadas à implantação das obras referidas nesta Lei, bem como em projetos e obras 

referentes a programas de requalificação urbana desenvolvidos em outras áreas da cidade.  

§ 2º - Fica a Prefeitura Municipal de Santo André obrigada a publicar no órgão de imprensa 

responsável pela publicação dos atos oficiais do Município, os valores arrecadados a título de 

contrapartida, bem como a destinação dada aos mesmos.  

VIDE LEI 7.958/99 
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Artigo 24 - Fica criado, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o Fundo de 

Desenvolvimento Urbano - FDU, destinado a garantir condições financeiras para custeio das 

ações visando a urbanização, reurbanização, revitalização, ou ainda quaisquer outras voltadas 

à melhoria das condições urbanas do Município. 

REVOGADA P/ LEI 8.696/04 

VIDE LEI 7.958/99 

Artigo 25 - Constituem receitas do FDU: 

REVOGADA P/ LEI 8.696/04 

I -doações em geral ou vinculadas a Operações Urbanas instituídas por lei, auxílios, 

contribuições e legados;  

II -recursos provenientes de outorga onerosa instituída por lei, cuja contrapartida seja 

estabelecida em pecúnia;  

III - rendimentos, abrangendo atualizações, juros e outros acréscimos provenientes da 

aplicação de seus recursos.  

Parágrafo único - As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta bancária 

especial.  

Artigo 26 - O FDU será gerido por um Conselho Diretor, composto por 03 (três) membros, na 

seguinte conformidade: 

REVOGADA P/ LEI 8.696/04 

I - 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação;  

II -01 (um) representante da Secretaria de Serviços Municipais;  

III -01 (um) representante do Núcleo de Planejamento Estratégico  
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§ 1º - Os representantes elencados neste artigo serão indicados pelos titulares das respectivas 

Pastas, e nomeados pelo Prefeito Municipal.  

§ 2º - Os membros do Conselho Diretor terão mandato de 02 (dois) anos, admitida uma 

recondução, ou até que seja alterada a titularidade da Pasta que fez a indicação, caso em que, 

nova indicação poderá ser efetivada para cumprimento do restante do mandato.  

§ 3º - Presidirá o Conselho Diretor o representante da Secretaria de Serviços Municipais.  

Artigo 27 - A movimentação financeira das contas bancárias do FDU será efetivada mediante 

assinatura conjunta do Presidente do Conselho Diretor e do representante do Núcleo de 

Planejamento Estratégico.  

REVOGADA P/ LEI 8.696/04 

Artigo 28 - Compete ao Conselho Diretor, entre outras, as seguintes atribuições:  

I -administrar os recursos do FDU;  

REVOGADA P/ LEI 8.696/04 

II -estabelecer a política de aplicação dos recursos do FDU;  

III -encaminhar ao órgão responsável pela Contabilidade Geral do Município as demonstrações 

anuais de receita e despesa do FDU;  

IV - submeter anualmente à apreciação do Prefeito Municipal relatório das atividades 

desenvolvidas pelo FDU.  

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 29 - Os interessados e a Prefeitura Municipal de Santo André firmarão Termos de 

Compromisso dispondo, entre outras questões, sobre:  
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I - cronograma de execução das obras previstas nesta lei;  

II - cronograma de desembolso dos recursos relativos à contrapartida da outorga onerosa e 

doações em pecúnia ao FDU, bem como definição dos respectivos valores;  

III - a supervisão e acompanhamento de projetos e obras;  

IV - prazos para a efetivação da doação de imóveis.  

Artigo 30 - As disposições desta lei só se aplicarão aos casos em que forem firmados os 

Termos de Compromisso, de que trata o artigo 29, no prazo máximo de dois anos, a contar da 

entrada em vigor da presente lei.  

Artigo 31 - Fazem parte integrante desta lei os Anexos de I. II e III.  

Artigo 32 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta dos recursos 

disponíveis na conta do FDU - Fundo de Desenvolvimento Urbano, vinculada à Operação 

Urbana Pirelli.  

Artigo 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

Prefeitura Municipal de Santo André, em 23 de novembro de 1998.  

ENGº. CELSO DANIEL  

PREFEITO MUNICIPAL  

MÁRCIA PELEGRINI  

SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  

LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO  

SECRETÁRIO DE FINANÇAS  

IRINEU BAGNARIOLLI JÚNIOR  
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SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  

NELSON TADEU PASOTTI PEREIRA  

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO  

Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada.  

RENE MIGUEL MINDRISZ  

COORDENADOR DE GABINETE DO PREFEITO 
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ANEXO B 

LEI Nº 7.748, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1998 

(Publ. "D. do Grande ABC" 25.11.98, Cad.Class., pág. 19) 

INSTITUI isenção do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana nos termos e 
condições que especifica, e dá outras providências.  

CELSO AUGUSTO DANIEL, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais,  

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI  

Artigo 1º - Fica concedida isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
- IPTU, nos termos e condições desta lei, aos proprietários, compromissários compradores, ou 
possuidores de imóveis localizados no perímetro da Operação Urbana Pirelli, ou a ele lindeiro 
ou equiparado, na forma da lei instituidora da referida operação urbana, que contribuírem com 
a implantação dos melhoramentos no sistema urbano previstos naquele diploma legal, numa 
das seguintes modalidades, isolada ou cumulativamente:  

I - doação de imóvel a Prefeitura Municipal de Santo André, sem demais encargos;  

II - execução de obras e serviços;  

III - doação em pecúnia ao Fundo de Desenvolvimento Urbano;  

Parágrafo único - Não serão consideradas para fins da isenção de que trata a presente lei, as 
obras e serviços de melhoramento urbano decorrentes de exigências relativas às atividades 
classificadas como Pólo Gerador de Tráfego pela Lei nº 6.597, de 21 de dezembro de 1989.  

Artigo 2º- Os imóveis doados para os fins da isenção de que trata a presente lei deverão 
obedecer aos seguintes requisitos:  

I - estar completamente desembaraçados de ônus ou hipotecas;  

II - ser considerados de interesse para efeito de implantação e desenvolvimento da Operação 
Urbana Pirelli, a critério da Prefeitura Municipal de Santo André.  

Artigo 3º - A isenção incidirá sobre imóveis ou remanescente de imóveis situados dentro do 
perímetro da Operação Urbana Pirelli, ou a ele lindeiro ou equiparado, nos termos da lei 
instituidora da Operação Urbana Pirelli.  
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Artigo 4º - O prazo de duração da isenção será calculado para cada caso, observando-se o 
resultado da operação matemática onde o número de anos de isenção é igual à divisão do 
valor total da contribuição para a implantação de melhoramentos urbanos, pelo valor anual do 
IPTU do imóvel objeto da isenção, na seguinte conformidade:  

Dis = __vtc___  

IPTU a  

Onde:  

Dis = duração da isenção em anos  

Vtc = valor total da contribuição para implantação de melhoramentos urbanos no perímetro da 
Operação Urbana, somadas todas as modalidades de contribuição, conforme art. 1º, I, II e III.  

IPTU a = valor anual do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana relativo ao (s) 
imóvel (eis) objeto da isenção.  

§ 1º - Para efeito de cálculo da duração da isenção será considerado o valor do IPTU do 
exercício fiscal em que ocorrer:  

I - a doação, nos casos dos incisos I e III, do Artigo 1º;  

II - o recebimento da obra, no caso do inciso II, do Artigo 1º.  

§ 2º - A isenção concedida aos lindeiros, nos termos desta Lei, será restrita ao valor do IPTU 
vigente à época da concessão, observadas as disposições do artigo 5º, ressalvado o direito da 
Prefeitura Municipal de Santo André lançar a diferença do valor do imposto, resultante da 
implantação ou aumento de área construída, ou da alteração de uso, ocorridos após a referida 
concessão.  

§ 3º - No caso do Artigo 1º , inciso II, o cálculo a que se refere este artigo poderá ser revisto na 
hipótese de grandes oscilações na economia que repercutam nos valores inicialmente obtidos, 
causando incontestável e importante desvantagem ao Poder Público ou ao beneficiado com a 
presente isenção.  

Artigo 5º - A isenção a que se refere esta Lei incidirá:  

I - no caso de doação de área, a partir do exercício fiscal seguinte àquele em que se efetivar a 
doação;  

II - no caso de execução de obras e serviços, a partir do exercício fiscal seguinte àquele em 
que se der o recebimento da obra ou serviço pela Prefeitura Municipal de Santo André;  
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III - no caso de doação em pecúnia ao Fundo de Desenvolvimento Urbano, a partir do exercício 
fiscal seguinte àquele em que se der a doação.  

Artigo 6º - Os interessados na obtenção da isenção de que trata esta lei, observadas as 
limitações do artigo 1º, deverão apresentar um Plano de Implementação constando projeto 
completo, orçamento e cronograma das obras e serviços que se comprometem a realizar.  

§ 1º - Os valores apresentados deverão ser analisados e, se aprovados pelos órgãos 
competentes da Prefeitura Municipal de Santo André, serão publicados e considerados para 
fins do cálculo de que trata o artigo 4º desta Lei.  

§ 2º - Quando se tratar da doação de imóveis, os valores deverão ficar demonstrados através 
de laudo técnico, a ser submetido à análise dos órgãos técnicos da Prefeitura Municipal de 
Santo André.  

Artigo 7º - Para gozo da isenção de que trata esta lei, os interessados e a Prefeitura Municipal 
de Santo André deverão firmar, no prazo máximo de dois anos, a contar da entrada em vigor da 
presente lei, Termos de Compromisso dispondo, entre outras questões, sobre:  

I - cronograma de execução das obras previstas nesta lei;  

II - cronograma de desembolso dos recursos relativos à contrapartida da outorga onerosa e 
doações em pecúnia ao FDU, bem como definição dos respectivos valores;  

III - a supervisão e acompanhamento de projetos e obras;  

IV - prazos para a efetivação da doação de imóveis.  

Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Prefeitura Municipal de Santo André, 23 de novembro de 1998.  

ENGº. CELSO DANIEL  

PREFEITO MUNICIPAL  

MÁRCIA PELEGRINI  

SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  

LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO  

SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
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IRINEU BAGNARIOLLI JÚNIOR  

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  

NELSON TADEU PASOTTI PEREIRA  

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO  

Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada.  

RENE MIGUEL MINDRISZ  

COORDENADOR DE GABINETE DO PREFEITO 

  



209 
 

ANEXO C 

LEI Nº 7.830, DE 01 DE JUNHO DE 1999 

(Publ. "D. do Grande ABC" 03.06.99, Cad.Class., pág. 04) 

Processo CMSA nº 2.330/98  

ALTERA dispositivos da Lei nº 7.747, de 23 de novembro de 1998, e da Lei nº 7.748, de 23 de 
novembro de 1998, que dispõem sobre a Operação Urbana Pirelli.  

CELSO AUGUSTO DANIEL, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais,  

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:  

Art. 1º - O artigo 5º da Lei nº 7.747, de 23 de novembro de 1.998, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 5º - Ficam transferidas para a categoria de bem dominial as áreas públicas assinaladas 
em planta constante do Anexo III, num total de 16.116,69 m², avaliadas conjuntamente em 
R$4.689.956,79 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e seis 
reais e setenta e nove centavos), e assim discriminadas:  

I - Avenida Alexandre de Gusmão, no trecho compreendido entre o Córrego  

Cassaquera e a Rua Artur Friedenreich, denominada "Área A",  

correspondendo a uma área de 5.388,29 m², avaliada em R$1.567.992,39 (um milhão, 
quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos); 

II - Avenida Alexandre de Gusmão entre a Avenida Capuava e a Avenida Pedro Américo, 
denominada "Área B", correspondendo a uma área de 7.039,75 m², avaliada em R$2.048.567,25 
(dois milhões, quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos);  

III - Parte do lote de classificação fiscal nº 09.207.002, denominada "Área C", compreendendo 
uma área de 1.213,80 m², avaliada em R$ 353.215,80 (trezentos e cinqüenta e três mil, duzentos 
e quinze reais e oitenta centavos);  

IV - Parte da Rua Petrarca, denominada "Área D", correspondendo a uma área de 2.181,72 m², 
avaliada em R$634.880,52 (seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e 
cinqüenta e dois centavos);  
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V - Parte do lote de classificação fiscal nº 07.181.16, denominada "Área E", correspondendo a 
uma área de 293,13 m², avaliada em R$85.300,83 (oitenta e cinco mil e trezentos reais e oitenta 
e três centavos)."  

Art. 2º - O artigo 6º da Lei nº 7.747, de 23 de novembro de 1.998, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 6º - Fica a Prefeitura Municipal de Santo André autorizada a permutar as áreas 
discriminadas no artigo anterior pelas seguintes áreas, assinaladas em planta constante do 
Anexo III, perfazendo um total de 18.722,09 m², avaliadas conjuntamente em R$5.448.128,19 
(cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e vinte e oito reais e dezenove 
centavos), e assim discriminadas:  

I - Parte do lote de classificação fiscal nº 05.111.082, identificada como "Área F", 
compreendendo uma área de 990,89 m², avaliada em R$288.348,99 (duzentos e oitenta e oito 
mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos);  

II - Parte do lote de classificação fiscal nº 07.156.001, identificada como "Área G", 
compreendendo a área de 1.260,85 m², avaliada em R$366.907,35 (trezentos e sessenta e seis 
mil, novecentos e sete reais e trinta e cinco centavos);  

III - Parte dos lotes de classificação fiscal nº 09.207.003 e nº 09.207.004, identificada como "Área 
H", compreendendo uma área de 7.006,81 m², avaliada em R$2.038.981,71 (dois milhões, trinta 
e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos);  

IV - Parte do lote de classificação fiscal nº 05.111.061, identificada como "Área I", 
compreendendo uma área de 722,44 m², avaliada em R$210.230,04 (duzentos e dez mil, 
duzentos e trinta reais e quatro centavos );  

V - Parte do lote de classificação fiscal nº 05.111.081, identificada como "Área J", 
compreendendo uma área de 8.741,10 m², avaliada em R$2.543.660,10 (dois milhões, 
quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e dez centavos)."  

Art. 3º - O artigo 30 da Lei nº 7.747, de 23 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

"Art. 30 - As disposições desta lei só se aplicarão aos casos em que forem firmados os Termos 
de Compromisso de que trata o artigo 29, no prazo máximo de 02 (dois) anos a contar da 
entrada em vigor da presente lei, e desde que a execução das obras definidas nos incisos I, III e 
IV do artigo 4º tenha início no prazo máximo de 01 (um) ano a partir da entrada em vigor desta 
lei."  
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Art. 4º - A Lei nº 7.747, de 23 de novembro de 1.998, passa a vigorar acrescida dos seguintes 
artigos, numerados como 31, 32 ,33 e 34:  

"Art. 31 - Fica aberto na Secretaria de Finanças o seguinte crédito adicional suplementar, no 
valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), constante dos quadros 
"Programa de Trabalho" e "Natureza de Despesa", integrante da Lei nº 7.769, de 30 de 
dezembro de 1998, a saber:  

75001.10.58.323.1.019 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

 
4110 - Obras e instalações 2.800.000,00  

Art. 32 - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes das 
anulações das seguintes dotações no valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil 
reais), constantes dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes 
da Lei nº 7.769, de 30 de dezembro de 1998, a saber:  

50300.10.60.575.2.097 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VIÁRIA 
 

 
3132 - Outros Serviços e Encargos 1.800.000,00 

75100.10.57.316.1.025 PRODUÇÃO DE MORADIAS E LOTES URBANIZADOS 
 

 
4110 - Obras e Instalações  1.000.000,00  

Art. 33 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por decreto créditos adicionais ao Fundo de 
Desenvolvimento Urbano até o limite das receitas vinculadas a este Fundo, utilizando-se como 
recurso o excesso de arrecadação proveniente das receitas geradas pelas respectivas fontes, 
definidas nesta lei.  

Art. 34 - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar por decreto os valores das categorias 
econômicas, dos elementos de despesa e do plano de aplicação referentes ao Fundo de 
Desenvolvimento Urbano de acordo com as necessidades dos projetos, bem como efetuar 
suplementações até o limite dos valores das receitas recebidas, constantes do Anexo I."  

Art. 5º - Os artigos 31, 32 e 33 da Lei nº 7.747, de 23 de novembro de 1.998, ficam renumerados 
para 35, 36 e 37, respectivamente.  

Art. 6º - O artigo 5º da Lei nº 7.748, de 23 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

"Art. 5º - A isenção a que se refere esta lei incidirá:  
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no caso de doação de área, a partir do exercício fiscal em que se efetivar a doação;  

no caso de execução de obras e serviços, a partir do exercício fiscal seguinte àquele em que se 
der o recebimento da obra ou serviço pela Prefeitura Municipal de Santo André;  

no caso de doação em pecúnia ao Fundo de Desenvolvimento Urbano, a partir do exercício 
fiscal em que se efetivar a doação.  

Parágrafo único - A efetivação das doações referidas nos incisos I e III após o lançamento do 
tributo, ensejará o cancelamento deste ato, e, se for o caso, a posterior adequação do 
lançamento, observado o limite da isenção a que fizer jus o contribuinte, nos termos desta lei."  

Art. 7º - O artigo 7º da Lei nº 7.748, de 23 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

"Art. 7º - As disposições desta lei só se aplicarão se implementadas, cumulativamente as 
seguintes condições:  

I - celebração entre os interessados e a Prefeitura Municipal de Santo André, no prazo máximo 
de 02 (dois) anos, a contar da entrada em vigor da presente lei, de Termos de Compromisso 
dispondo, entre outras questões, sobre:  

a)cronograma de execução das obras previstas nesta lei;  

b)cronograma de desembolso dos recursos relativos à contrapartida da outorga onerosa e 
doações em pecúnia ao FDU, bem como definição dos respectivos valores;  

c)a supervisão e acompanhamento de projetos e obras;  

d)prazos para a efetivação da doação de imóveis.  

II - início da execução das obras definidas nos incisos I, III e IV do artigo 4º da Lei nº 7.748, de 
23 de novembro de 1998, no prazo máximo de 01 (um) ano a partir da entrada em vigor desta 
Lei, no caso de contribuição na modalidade "execução de obras e serviços" prevista no artigo 
1º, inciso II desta lei."  

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Prefeitura Municipal de Santo André, em 01 de junho de 1999.  

ENGº. CELSO DANIEL  

PREFEITO MUNICIPAL  
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MÁRCIA PELEGRINI  

SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  

LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO  

SECRETÁRIO DE FINANÇAS  

NELSON TADEU PASOTTI PEREIRA  

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO  

IRINEU BAGNARIOLLI JÚNIOR  

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  

Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada  

RENE MIGUEL MINDRISZ  

COORDENADOR DE GABINETE DO PREFEITO 
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ANEXO D 

LEI Nº 8.025, DE 19 DE MAIO DE 2000 

(Publ. "D. do Grande ABC" 20.05.00, Cad. Class., pág. 04) 

Processo nº 2.330/98  

Projeto de Lei nº 025, de 24.04.2000 - Processo nº 10.826/2000-2  

AUTORIZA o pagamento de Fundo de Comércio, nos termos e condições em que especifica e 
altera o Artigo 4º da Lei nº 7.748/98.  

CELSO AUGUSTO DANIEL, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso 
e gozo de suas atribuições legais,  

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a celebrar acordos e efetuar o pagamento do Fundo de 
Comércio pela atividade de natureza comercial ou de prestação de serviços, nos imóveis 
relacionados no Anexo 1, que faz parte integrante desta lei , desapropriados em função da 
execução da Operação Urbana Pirelli, aprovada pela Lei nº 7.747, de 23 de novembro de 1998.  

Art. 2º - As atividades comerciais ou de prestação de serviço, a que se refere o artigo anterior, 
bem como os valores máximos a serem pagos a título de fundo de comércio, são aqueles 
constantes do Anexo 1, que faz parte integrante desta lei.  

Parágrafo único - Os laudos de avaliação do fundo de comércio, todos referendados pela 
Comissão Especial de Avaliação, compõem os anexos de 2 a 9 , que fazem parte integrante 
desta lei.  

Art. 3º - Após o pagamento dos valores relativos ao fundo de comércio, fica estabelecido o 
prazo de 30 (trinta) dias para a completa desocupação do imóvel pelo responsável pela 
atividade.  

Art. 4º - O caput do Artigo 4º da Lei nº 7.748/98 passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 4º - O prazo de duração da isenção será calculado para cada caso, observando-se o 
resultado da operação matemática onde o número de anos de isenção é igual a divisão do 
valor total da contribuição para a implantação de melhoramentos urbanos, pelo valor anual do 
IPTU do imóvel objeto da isenção, na seguinte conformidade:  
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DDis = VVtc 

 
IIPTU a  

Onde:  

Dis = Duração da isenção em anos ou fração;  

Vtc = Valor total da contribuição para implantação de melhoramentos urbanos no perímetro da 
Operação Urbana, somadas todas as modalidades de contribuição conforme art. 1º, I, II e III.  

IPTU a = Valor anual do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana relativo ao(s) 
imóvel(eis) objeto da isenção”.  

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Prefeitura Municipal de Santo André, em 19 de maio de 2000.  

ENGº. CELSO DANIEL  

PREFEITO MUNICIPAL  

MÁRCIA PELEGRINI  

SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  

IRINEU BAGNARIOLLI JÚNIOR  

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO  

Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada.  

RENE MIGUEL MINDRISZ  

COORDENADOR DE GABINETE DO PREFEITO  

ANEXO 1  

LAUDO 
CLASSIFICAÇÃO  

FISCAL 

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 

ATIVIDADE 

VALOR 
MÁXIMO  

A SER 
PAGO 

01 07.160.001  38.167/98-3 Bar e Restaurante R$ 109.049,01 
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Cadamuro Ltda. – ME 

02 07.160.001 38.051/98-0 
Bar e Lanches Paladar do 
ABC Ltda. – ME  

R$ 99.068,86 

03 07.160.028 38.310/98-2 Auto Posto Primeiro Ltda.  R$ 302.658,98 

04 07.160.001 38.204/98-1 
Agência Corrêa de 
Despachos  

R$ 19.999,21 

05 07.160.001 38.526/98-1 
Refripeças – Refrigeração 
Peças e Serviços Ltda. – 
ME.  

R$ 400,00 

06 07.160.001 39.022/98-2 
Casa Lotérica Giro da 
Sorte Ltda. – ME  

R$ 6.161,64 

07 07.160.001 39.091/98-5 
LABOR – Printing and 
Services Ltda.  

R$ 13.093,27 

08 07.156.001 10.826/2000-2 
PNEUAC Comercial e 
Importadora Ltda.  

R$ 244.105,19  

ANEXO 2  

Laudo Bar e Restaurante Cadamuro Ltda. - ME  

ANEXO 3  

Laudo Bar e Lanches Paladar do ABC Ltda. – ME  

ANEXO 4  

Laudo Auto Posto Primeiro Ltda. – ME  

ANEXO 5  

Laudo Agência Corrêa de Despachos  

ANEXO 6  

Laudo Refripeças – Refrigeração Peças e Serviços Ltda. – ME  

ANEXO 7  

Laudo Casa Lotérica Giro da Sorte Ltda. – ME  
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ANEXO 8  

Laudo LABOR – Printing and Services Ltda.  

ANEXO 9  

Laudo PNEUAC Comercial e Importadora Ltda. 
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ANEXO E 

Entrevista com Arquiteto Edo Rocha 

17/12/2013 

Cássia Nobre – Eu estou fazendo mestrado em urbanismo no Mackenzie e eu 

resolvi estudar as transformações urbanas que estão acontecendo no ABC, em 

específico a Cidade Pirelli. Eu trabalhei na Cidade Pirelli, em 2000/ 2001 junto 

com o Guerrino Savio, Leandro Nogueira. Eu falo sobre o projeto e, de certa 

forma questiono porquê o projeto não saiu do papel, a atuação do poder 

público com relação à condução desses projetos. Então, eu gostaria de 

entender como foi a participação de vocês nesse projeto.  

Edo Rocha - A gente sempre esteve trabalhando para a Pirelli ali, a vida inteira, 

fizemos milhões de coisas e uma das vontades já desde quando começamos o 

retrofit aqui em Campos Elíseos, já tinha muita coisa pra fazer lá na fabrica e 

fizemos muitas coisas para a fábrica, a gráfica, a nova portaria, propostas de 

reocupação da fábrica, como ocupar melhor. Sempre foi uma preocupação de 

como ocupar melhor, de como conduzir para que aquela ocupação tivesse 

uma forma eficaz, vamos falar assim. 

Paralelamente Milão estava fazendo o trabalho La Bicocca e a Bicocca foi 

sempre um exemplo de como você pode fazer uma transformação urbana 

com sucesso independente de se o projeto que foi escolhido, que foi feito era 

bom ou era ruim. Isso não era o principal assunto. O que aconteceu foi, mais 

uma vez, como sempre, e aconteceu isso na Bicocca, você faz um concurso, 

quem julga o concurso não entende do mercado, podem ser arquitetos 
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excelentes, mas não entendem do mercado, não entende o que o mercado 

precisa, não entendem qual o resultado financeiro, e aí escolhem um projeto 

que é inviável. Isto é sempre. Quando você faz um concurso, você 

seguramente vai escolher, 90% de chance de se escolher, um projeto que não 

serve. Ele pode ser um ótimo projeto arquitetônico e pode ser uma péssima 

solução mercadológica, comercial. Então, não é assim que faz arquitetura, as 

pessoas nunca entenderam muito bem isso, porque que não é assim que faz 

arquitetura. Esse é o começo do erro. Então não é essa a maneira de fazer. 

Bicocca foi assim, tanto que depois que terminou eles pararam e refizeram o 

projeto inteiro. Fizeram uma outra coisa que era viável, que era comercialmente 

possível. É o que o mercado precisava, e não simplesmente um concurso puro 

e simples. Concurso puro e simples é como quando você vê um desfile de 

moda, o costureiro faz uma coisa para mostrar tendência. Ninguém vai usar 

aquilo. É a mesma coisa. É a mesma bobagem. 

De uma certa forma, então, um belo dia surgiu a ideia de se realmente fazer o 

projeto lá e aí começamos a fazer o projeto em etapas, porque ele seria 

executado em etapas e por isso então redesenhamos o sistema viário, 

redesenhamos a parte de doação e como ia ser arrumado, uma série de 

coisas, então existe a referência, que eu chamaria de projeto número 1, que era 

um projeto que tinha sido muito discutido, tinha sido discutido inclusive com a 

prefeitura,  e ele era o projeto que foi aprovado, o projeto da Cidade Pirelli, o 

projeto inicial, digamos. Na época o Guerrino Savio e nós discutimos muito, foi 

crescendo e ele pegava toda a parte praticamente da Pirelli Cabos, vamos 
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dizer do terreno, aquela primeira metade que fica do lado do Carrefour. Então 

esse foi o primeiro projeto.   

Existia um problema que era um problema bastante complexo de transporte e 

um dos dramas que acontecia era o assunto de transporte e bem antes eu já 

tinha ideia de fazer isso mas, enfim, acabei convencendo a Pirelli e a Siemens e 

a gente fez o projeto do SPTrem.  

O Projeto SPTrem é um projeto que teoricamente liga as duas pontas do 

rodoanel, mas ele na verdade é um projeto que sairia da Siemens e iria para a 

Pirelli num momento inicial, teria um trem, um metro de superfície que pararia 

em outras estações e dentro dessas outras estações se provocaria novos 

desenvolvimentos urbanos tendo em vista que as estações que já existiam da 

CPTM eram muito ruins, estavam extremamente bloqueadas, então haveria 

uma primeira mudança que era fazer novas estações em outros lugares e 

depois até substituir, fechar as estações velhas. E com isso tinha um trabalho 

difícil com a CPTM, com o Governo do Estado, com a Prefeitura, e em função 

de ter que mexer com uma porção de órgãos, inclusive tinha uma parte dos 

terrenos que era do governo federal, por causa da rede ferroviária federal e que 

depois virou massa falida, você vê, é uma confusão e não existia nessa época 

a figura da PPP, da parceria público-privada, então era muito complicado fazer 

isso, porque passava em áreas que era de propriedade federal, estadual e 

municipal e da rede, então era uma confusão que era muito difícil coordenar 

isso.  
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Isso foi há 25 anos, eu entreguei o projeto na época era o prefeito Mário Covas 

e não deu pra executar e aquele negócio sempre ficou meio aos pedaços, sem 

uma comunicação clara entre Santo André, Mauá, São Caetano, todo o eixo 

desse desenvolvimento que era uma área industrial bastante grande e que 

todas as indústrias estavam saindo da cidade de São Paulo. Era muito difícil eu 

conectar o ABC com o centro da cidade e vice-versa, ou com o rodoanel. O 

rodoanel também era uma parte do projeto que estava em desenvolvimento, 

mas não estava feito. Hoje ele já está praticamente ¾ pronto. Então esse 

projeto era um projeto que olhava muito pra frente, a realidade da cidade de 

São Paulo, e obviamente integraria a Pirelli dentro desse contexto todo e seria 

mais um desses marcos de revitalização do tecido urbano usando a área 

industrial que antigamente era uma área de zoneamento industrial numa área 

de uso misto porque São Paulo muda basicamente a sua vocação como 

cidade e eu quando me formei, tinha a sua idade, fui contratado pela Secretaria 

de Planejamento onde o trabalho meu era organizar lugares no interior de São 

Paulo onde pudessem ser sediadas as indústrias, então a tarefa era migrar as 

indústrias da cidade de São Paulo para o interior ou as novas indústrias que 

quisessem se instalar em São Paulo direcionar para o interior. Então a 

tendência de que essas grandes empresas, essas grandes indústrias que 

estariam no ABC seriam mudadas, isso era uma tendência que já naquela 

época se vislumbrava. E era uma pena que nesse eixo ferroviário, que é o único 

eixo ferroviário de fato consistente e que cruza o centro da cidade de São 

Paulo, quer dizer, ele passa no centro da Cidade de São Paulo, e cruzaria as 

duas pontas do rodoanel, passando por toda a área industrial, não se 
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recuperassem essa zona. Então a lógica era que esse eixo noroeste-sudoeste 

fosse recuperado. E isto incluía obviamente a Pirelli como um dos elementos. 

Então foi encima desse conceito, inclusive de conectar, é que foi desenvolvido 

o projeto do SPTrem. Então o projeto do SPTrem é uma conexão. Com isso a 

gente quase dobrava a malha de metrô da cidade de São Paulo e criaria uma 

interface entre o metrô e o metrô de superfície criando então uma nova 

fronteira da cidade. A cidade teria um novo... invés da cidade estar de costas 

para o trem, ela estaria integrada com alinha de trem e estaria integrada com 

uma via expressa nova com uma série de coisas. 

(Mostrando o projeto) Eu tenho o rodoanel , então eu teria um parking ride 

tanto aqui como aqui (as duas extremidades do rodoanel), então todo mundo 

que chegaria do interior poderia tomar esse trem, um trem de boa qualidade, 

integrava com as outras linhas de metrô existentes, inclusive a estação que iria 

para o aeroporto. Então isso tudo foi pensado, isso tem 25 anos, foi em 1985 

que comecei a mexer nisso, e cada uma dessas estações tinha um 

desenvolvimento urbano, teria uma centralidade, inclusive a Cidade Pirelli que 

toma essa última posição, desse último projeto, que seria o último projeto da 

Cidade Pirelli. Então esse projeto 2007/2008 foi o último trabalho feito. Quer 

dizer, então, teoricamente a Cidade Pirelli teria duas etapas. O projeto número 

1, que era feito em etapas em que a parte de pneus nem se pensava, porque a 

fábrica de pneus estava totalmente preservada, apesar de ser uma vontade de 

mudança, de sair de lá, mas na verdade ele só pegava essa metade aqui 

(mostrando no projeto a área do projeto inicial da Pirelli).  
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E aí teve um segundo momento onde houve a vontade de fazer uma espécie 

de uma proposta para várias empresas, construtoras e nós, então, entramos 

com a Camargo Corrêa para fazer a proposta da Cidade Pirelli, inclusive existe 

uma estação aqui (mostrando no projeto) que era a Estação Pirelli. Inclusive 

existia toda uma desapropriação que foi feita, a avenida que foi construída, 

tudo isso, o (viaduto) Cassaquera que era uma vontade, inclusive aqui a gente 

fez a previsão de mais um (viaduto) porque são muito poucos os viadutos e 

depois, de uma maneira ou de outra, a linha de trem que passava em 

determinados momentos ela integra e vira rua, vira avenida, uma coisa muito 

interessante como ligação. 

Infelizmente, é uma realidade, todos os projetos públicos são feitos com muito 

atraso, quer dizer, eles são obras novas – velhas. Elas não são obras feitas no 

momento em que elas devem ser feitas, e com isso ela perde totalmente o seu 

timimg, a sua maturidade, ela já nasce velha, ela já nasce superada. Porque o 

tempo de absorção de determinados projetos em termos de planejamento ele 

tem que ser longo e uma administração cumprir as rotas, as metas de 

continuar determinados projetos, coisa que isso... vem um para, vem outro 

continua, vem outro para... então isso fica uma confusão. Essa é a realidade 

que a gente vive no Brasil, infelizmente. Então, nós conseguimos colocar dentro 

da Cidade Pirelli primeiramente a TIM, depois o terreno que era da têxtil foi 

vendido pra uma universidade, a universidade desistiu de fazer a faculdade, 

voltou para a Pirelli, e agora a Pirelli resolveu de novo vender isso e vendeu isso 

para a Brookfield que está lá um desenvolvimento e porém é um 

desenvolvimento, não é que ele seja nem bom ou ruim, mas ele tenta por tudo 
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dentro da mesma cesta, e, na verdade, não é bem assim, quer dizer, ele pôs o 

shopping, pôs tudo, tem de tudo lá dentro, só que não tem espaço, quer dizer, é 

uma coisa mesquinha, mesquinha no sentido de simplório. É só um 

empreendimento. 

(Mostrando o projeto SPTrem) O projeto, esse é uma versão antiga, mas está 

vendo, o que acontece hoje estaria com 62 km de metrô com preço 

baratíssimo, e hoje São Paulo tem, sei lá, 40, 50 km. Praticamente dobraria. 

Numa primeira fase seria isso, numa segunda fase seria isso e numa terceira 

fase seria isso (mostrando as fases de implantação do projeto).   

A ideia do Projeto realmente era criar dentro dessa linha, ainda praticamente 

uma das únicas linhas de trem que existem e que ela cortou a cidade e 

desmembrou a cidade por uma função, seria integrada de novo. Tudo bem que 

estaria passando aqui ainda carga, mas com o ferroanel isso mudaria, porém 

se isso acontecesse, seria mais uma razão para forçar que o ferroanel 

acontecesse. Nesse momento não tinha privatização da linha férrea, isso era 

uma confusão de quem era o dono, quem não era, então isso tudo ficou 

complicado. Por exemplo, essa aqui é a Estação Pompéia onde hoje estão 

fazendo o projeto da Tecnisa onde era da Telefônica. Isso aqui era um projeto 

super bacana, super integrado, aí fizeram aquela proposta, acho que era a 

Marta na época, fez um concurso para fazer isso aqui. Ganhou um projeto que 

nunca ia sair do papel, porque era um projeto inviável. Esse projeto não 

(mostrando o projeto da Estação Pompéia do SPTrem) esse era viável, 

absolutamente correto. 
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A criação dos binários que acabaram acontecendo hoje, a gente tinha 

proposto para a Barra Funda. Enterrar uma parte da linha para ter uma 

permeabilidade maior. Mas isso pelo menos só no centro. A Estação da 

Pinacoteca, que era para transformar isso num centro de arte (mostrando no 

projeto) ligado com a Pinacoteca. O Parque Central que depois eu fiz a 

proposta de por o estádio de futebol para abrir a Copa do Mundo aqui nesse 

lugar porque tem simplesmente o potencial de transporte coletivo é de 700 mil 

pessoas/ hora com todas as ligações de todas as avenidas, de tudo que seria o 

ideal, invés de por isso lá no fim do mundo, então já que as pessoas viriam 

para cá, isso começaria a gerar uma nova realidade dentro do centro, não. 

Estão fazendo uma outra bobagem aqui. Aqui quando você sair do centro e aí 

criar um eixo, quer dizer, aqui a Mooca e o Ipiranga, e criar um eixo. A própria 

linha de trem está no centro, mas as avenidas provocariam um eixo de ligação, 

vai até Santo André, melhor que a Avenida dos Estados, seria uma paralela a 

ela, teria uma interligação. Quer dizer, você teria um belíssimo desenvolvimento 

urbano. 

Aqui a Estação de Santo André, a Estação Pirelli e aí, na época, a Cidade Pirelli 

como tinha sido pensado. Se você olhar aqui essa zona de ZUPI e esse o 

primeiro tratamento do projeto (mostrando o primeiro projeto da Cidade Pirelli). 

Era um Office Park, depois o projeto da TIM. 

Aqui, está vendo, 2006, que começou a ser divulgado (mostrando recortes de 

jornal que noticiaram o SPTrem em 2006). 
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Então é uma pena que isso daqui esteja andando de uma forma tão lenta. É 

um projeto que infelizmente é visto muito segmentado, ele não é visto de uma 

forma integrada.  

Então, a Cidade Pirelli era mais um lugar, era mais uma oportunidade de 

provocar esse desenvolvimento dentro da cidade.  

A Siemens, por exemplo, queria vender o terreno dela, ela não queria fazer 

nada. E ela vendeu o terreno dela. Eu falava para todo mundo que ali era um 

bom lugar para ter escritórios, um preço barato, e a pergunta que mais faziam, 

as pessoas que mais entendem de mercado, era “quem é que vai querer ter 

escritório lá” e eu falava todo mundo que não quer ter escritório aqui e quer ter 

escritório lá! (região da Berrini e Marginal de Pinheiros). “Mas quem são essas 

pessoas?” Tem um monte de empresas. E realmente ele fez e teve o maior 

sucesso. Tinha cerca de 180 mil m² de área locada lá, a um preço barato de 30, 

40 reais o m² do que ficar na Faria Lima ou nessa loucura que está aqui (Berrini 

e Marginal de Pinheiros).  

Então a Cidade Pirelli foi uma experiência de realização de um Master Plan, 

que infelizmente tá sendo feito uma outra coisa, que não é aquilo que foi 

originalmente pensado e desenhado. Foi feito um outro projeto, uma outra 

coisa, sem a força e o significado que aquilo podia ter. 

C.N – O que eu abordo é realmente essa questão, que a gente tinha no Cidade 

Pirelli, e agora conhecendo esse projeto todo, era uma base, um conceito de 

Projeto Urbano realmente. E o que se vê, tanto nesse projeto da Brookfield, o 

Espaço Cerâmica em São Caetano, são empreendimentos imobiliários. 
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E.R - Esses projetos são empreendimentos imobiliários isolados. Esse projeto 

era uma integração urbana. É uma coisa completamente diferente da outra. 

Isso é uma proposta de urbanismo onde o Projeto Cidade Pirelli estava 

agregado dentro da proposta de Urbanismo, revendo a cidade de São Paulo 

como um todo, revendo a cidade de São Paulo como um elemento que 

integrasse o ABC, quer dizer que o ABC não faz parte da cidade é o mesmo que 

dizer que o Edifício Martinelli não está dentro da cidade de São Paulo. É mais 

ou menos igual. O absurdo é claro.  

Um pouco era essa a intenção, como juntar a cidade. Como unir essa cidade. 

Como dar uma nova vocação em função de uma coisa mais complexa que é a 

mudança quando aparece o rodoanel. Então, quando o rodoanel estiver 

pronto, é mais uma razão para que esta tendência aconteça, e a tendência da 

vocação da cidade aconteça. Está mudando a vocação da cidade e a gente 

precisa entender isso. E as pessoas não entendem, as pessoas estão aí 

achando que seja o Deus quiser. É um processo interessante. Chama-se pioria 

contínua. Como é que você consegue fazer uma pioria contínua: é levar o 

urbanismo com esse conceito que tá sendo feito, quer dizer, “você é a favor ou 

contra o corredor de ônibus?” Eu sou contra. Eu sou a favor de ter um 

transporte coletivo eficiente, e não se ter uma gambiarra mal feita. Quando o 

Covas foi fazer o corredor de ônibus da Santo Amaro e da 9 de Julho, eu falei 

para o Secretário de Obras: “Vocês vão destruir a Avenida Santo Amaro, vocês 

vão destruir a Avenida 9 de Julho”. “Mas por quê? Nós vamos criar um bom 

transporte coletivo”. Eu falei: “Vocês vão criar um transporte coletivo do pior 

nível possível e quando isso acontecer, vocês vão destruir a Avenida Santo 
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Amaro, pode escrever que em pouco tempo ela estará acabada”. E, realmente, 

ela acabou. E, realmente a 9 de Julho acabou. Porque era um transporte 

coletivo péssimo. Se fosse um VLT, poxa, seria outra coisa. Se fosse um VLT 

seria uma coisa absolutamente de boa qualidade, teria valorizado o ativo, todo 

o entorno. Conclusão: desvalorizou. Você vai ver se você fizer uma pesquisa e 

perguntar para todos os proprietários da Avenida Santo Amaro e da 9 de Julho, 

o desespero que eles ficaram com os seus ativos.  

Então é o seguinte: Urbanismo não é isso. Não é fazer uma gambiarra para 

resolver um problema e hoje estão fazendo as mesmas coisas erradas.  Não é 

assim que faz. As soluções não podem ser dessa forma. Elas precisam ser 

pensadas de uma forma integrada.  

A primeira coisa a fazer é: tirar o terminal de ônibus do centro da cidade. Por 

que o terminal de ônibus precisa ser no centro da cidade? Não pode ser fora 

do centro da cidade? “Ah, não pode porque não tem lugar”. Bom, mas no 

centro da cidade é que não deve ficar.  A única cidade do mundo, do mundo, 

que tem terminal de ônibus no centro da cidade. Conclusão: “como destruir o 

centro da cidade?” Põe um terminal de ônibus. Agora, não contente com um, 

você põe logo três, porque assim, acaba de vez! 

Enfim, o urbanismo na cidade de São Paulo deixa muito a desejar. É um 

urbanismo que, não pejorativamente, mas ele é um urbanismo simplório. Ele é 

um urbanismo que não enxerga a metrópole da forma como deve enxergar. E, 

a gente que vive dentro da cidade de São Paulo, vê os erros que são cometidos 

com esse urbanismo todo tempo.  
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C. N. – Hoje com a Pirelli não tem mais o projeto? 

E. R. – Continuo tendo contato, mas o projeto ficou despedaçado. Não tem 

consistência. Serão vários empreendimentozinhos sem integração. Vão ser 

coisas separadas sem integração.  

É importante ver a Cidade Pirelli como foi projetada e como ela vai ficar. Para 

ver a decepção. A decepção é total. Inclusive o shopping que fizeram lá é um 

monstro, na frente do lugar onde tem a melhor perspectiva, quer dizer, inclusive 

em termos de implantação, está na rua. É a visão de urbanismo imediatista. É 

uma pena. Mas, enfim, a gente vai batalhando. Este não é o único projeto, 

existem outros projetos muito interessantes que vão sendo construídos 

também com bastante dedicação e com senso de execução bastante bom. 

Têm projetos grandes, a gente tem feito projetos muito, muito grandes de 

urbanismo, de master plan urbanístico. Tem um de 25 milhões, tem outro de 13 

milhões de metros quadrados.  Quer dizer, tem projetos bastante interessantes, 

e que de uma maneira ou de outra são as diretrizes para serem seguidas. 

Então, a gente vai pra frente.  
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