
 
Raio-x de obra: Confira os 
detalhes da construção do 
Pão de Açúcar em Limeira

telmec.com.br

Depois de 14 anos, a rede volta para Limeira - SP e nós fomos 
escolhidos para a construção da nova loja.

http://www.telmec.com.br


 
Quando uma grande obra é iniciada, muito se discute sobre o impacto na comunidade local. As lojas 
de atacado e de varejo geram empregos diretos e indiretos, movimentam a economia e melhoram as 
condições dos moradores que estão ao redor da obra. E foi isso que aconteceu com a construção do Pão de 
Açúcar em Limeira, no interior de São Paulo.
 
A obra, construída pela Telmec em apenas 130 dias, conta com um terreno de quase 7 mil metros 
quadrados, escolhido estrategicamente para a volta da rede para o município de Limeira. Durante 14 anos, 
a rede Pão de Açúcar não atuou no local. Mas, agora, a marca está pronta para receber a população.

Os clientes poderão desfrutar de 100 vagas de estacionamento e uma estrutura de loja de 2,5 mil metros 

quadrados. As fachadas do espaço também são um diferencial: trazem o desafio das linhas modernas da 

arquitetura para execução da alvenaria com um pé direito de mais de 10 metros de altura.



A obra do Pão de Açúcar de Limeira vai além dos limites do terreno

Além do novo supermercado, a rotatória que dá acesso à loja foi revitalizada. A melhoria favorece o 

fluxo, aumenta a acessibilidade e melhora a segurança do trânsito da região. Mais uma vantagem para os 

moradores, com esse impacto positivo para o urbanismo da cidade. 

•  130 dias de obra

• Área do terreno: 6.835 m²

• Número de estacas de fundação: 147 (estaca escavada)

• Área de estrutura metálica: 2.080 m²

• Número de peças metálicas: 4.530 peças

• Peso de estrutura metálica: 43.000 kg

• Número de peças pré-moldadas: 167 unidades

• Número de vagas de estacionamento: 100

 

* Consultoria para o texto: Eng. Isadora Lima.
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Acesse os 
nossos canais.
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