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Resumo 

 

Este artigo parcial tem por objetivo identificar os efeitos da descentralização da 

produção industrial nas dinâmicas territoriais da região do ABC Paulista. Para tanto, 

é apresentada uma rápida perspectiva sobre a formação da região, apontando de 

forma breve os papéis desempenhados pela atividade industrial e a expansão das 

ferrovias na reprodução do espaço. É apresentada uma reflexão sobre os processos 

que desencadearam essa descentralização, causadora dos vazios urbanos e 

lacunas de planejamento.   

 

Introdução 

 

A formação da região do ABC Paulista dá-se paralelamente à exploração do Brasil 

pelos bandeirantes. Em 1830 o cultivo do café trouxe uma necessidade de 

viabilização do transporte deste produto, inclusive para exportação, o que moveu a 

Inglaterra a construir uma malha ferroviária que facilitasse o escoamento.  

Ao passo que a ferrovia se expandia, as indústrias se acomodavam, e as vilas 

operárias foram dando origem às cidades na Região do ABC. Região esta que foi 

marcada profundamente pelo ambiente fabril no século XX. Os apitos das fábricas 

criaram um forte senso de identidade entre os cidadãos e o território.  

A década de 90 trouxe mudanças radicais para a indústria brasileira, afetando 

profundamente a região do ABC. Existem hoje cerca de 1,5 milhão de metros 

quadrados de galpões vazios na Região.  

Os motivos por trás do esvaziamento industrial são complexos. Altos custos com 

mão de obra, impostos locais, elevados preços de terrenos em contraste com largas 

vantagens de outros estados e municípios na guerra fiscal.  

O processo de análise desses acontecimentos poderá identificar até que ponto a 

descentralização industrial criou, valorizou, transformou o espaço urbano.  

 

Objetivos 

 

Os principais objetivos da pesquisa aqui proposta são: 

-  compreender os processos de descentralização da produção industrial no contexto 

mundial e nacional e reconhecer seus efeitos; 



- reconhecer e apontar os efeitos da descentralização da produção industrial nas 

dinâmicas territoriais da região do ABC Paulista; 

- analisar as possíveis tendências de usos e ocupação de solo e possibilitar a 

apresentação de propostas que amenizem ou preferencialmente resolvam os 

problemas decorrentes dos efeitos da descentralização da produção industrial nas 

dinâmicas territoriais. 

 

Metodologia  

 

A metodologia de trabalho prevê três fases fundamentais, conforme a seguir. 

Inicialmente, através dos dados coletados e de revisão de literatura, estão sendo 

identificados os efeitos da descentralização da produção industrial na região do ABC 

Paulista, analisando os impactos na reprodução do espaço. 

A segunda etapa trata-se do estudo de casos em situações similares, e do 

confrontamento entre as informações coletadas e a real situação da área em 

questão, através de pesquisa de campo.  

Finalizando, a terceira etapa buscará a produção do texto que apresentará 

propostas para a ocupação desses vazios urbanos. 

 

Desenvolvimento 

 

Até o momento foram consultadas fontes bibliográficas que elucidam a história 

desenvolvimento da região do ABC e da formação das cidades em conexão com o 

desenvolvimento industrial. Trabalhos acadêmicos focados nas causas e 

consequências da desindustrialização foram fundamentais para estabelecer o 

contexto do problema proposto. 

 

Resultados Preliminares 

 

Através da revisão de literatura, foram levantadas informações a respeito da 

formação da região, levando em consideração o impacto da atividade industrial e a 

expansão das ferrovias em tal desenvolvimento. Foram identificados alguns 

processos por trás da descentralização industrial, bem como enumerados diversos 

impactos nas dinâmicas territoriais do ABC.  



No entanto, espera-se que, a partir deste trabalho e de estudos de caso em 

situações semelhantes, haja a possibilidade da elaboração de propostas para lidar 

com os efeitos diagnosticados, envolvendo áreas habitação social integrada com 

construção sustentável e eficiência energética, revitalização cultural, e fontes 

geradoras de emprego e renda. 

Além disso, há a expectativa de que este trabalho ajude a conscientizar a população 

regional sobre a importância da preservação da memória industrial e do trabalho no 

espaço urbano. 
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