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A DISPUTA TERRITORIAL DE ÁREAS INDUSTRIAIS OCIOSAS: 

A injustiça urbana consentida no plano diretor de Diadema  

INTRODUÇÃO 

A Região do Grande ABC, situada na Região Metropolitana de São Paulo, 
e composta pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, vem 
passando, principalmente a partir da década de 1990, pelo processo de 
reestruturação produtiva em face da globalização da economia, da produção 
industrial e do comércio internacional, desencadeando o surgimento de muitas 
áreas industriais ociosas em suas cidades. Estas áreas são frutos do processo 
de decisão das empresas em fechar sua unidade fabril ou de transferir sua linha 
produtiva para outros locais que permitem maior acumulação capitalista. Na 
medida em que cada vez mais essas áreas industriais ociosas surgem no espaço 
urbano e permanecem nesse estado ao longo do tempo, aumentam os desafios 
que envolvem os vários campos do conhecimento e os setores público e privado 
no solucionamento dessa problemática. 

Nesse contexto, serão apresentados dois casos na cidade de Diadema, 
cujas recentes mudanças no seu Plano Diretor e em seu Zoneamento, trazem 
consequências na paisagem urbana e no cenário econômico da cidade, com a 
expulsão da indústria de seu território. Verifica-se o aumento da pressão do setor 
de produção imobiliária privada, que disputa por espaços mais baratos - 
geralmente em áreas que já foram de uso industrial ou de espaços urbanos cuja 
definição de uso ainda se encontra indefinida ou dúbia -, para auferir mais lucro. 

Este artigo está dividido em duas partes. A primeira parte apresenta 
resumidamente o processo de desenvolvimento e crise do modelo de produção 
fordista, que pautou o desenvolvimento da Região do Grande ABC. A segunda 
se debruça sobre dois estudos de caso que ocorreram em 2021, no município 
de Diadema, que podem levar à expulsão da indústria em certas áreas da cidade. 
Esses estudos têm como fundamento teórico a crítica do arquiteto e urbanista 
Flávio Villaça (1999) em relação à discussão sobre o plano diretor versus o 
zoneamento. E, por fim, serão feitas as considerações finais, em que serão 
apresentadas possíveis saídas, objetivando evitar situações desse tipo, na 
busca de cidades mais justas. 

O DESENVOLVIMENTO E A CRISE DO MODELO FORDISTA NA REGIÃO DO 
GRANDE ABC 

O território hoje conhecido como Região do Grande ABC permaneceu 
adormecido por quase 300 anos e, após a inauguração da ferrovia São Paulo 
Railway, consolidou-se como um caminho de passagem do café, acentuando 
seu processo de urbanização a partir dos povoados estação (LANGENBUCH, 
1971). A partir de 1950, a Região recebeu massivos investimentos de empresas 
multinacionais fordistas de produção em massa (como, por exemplo, as dos 
setores automotivo, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, entre outros), e de 
empresas nacionais (atuando como fornecedoras das empresas multinacionais), 
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bem como a criação do Polo Petroquímico com recursos do Estado. A 
efervescência industrial também levou à necessidade de mão de obra, tendo 
como consequência um período intenso de industrialização e urbanização, 
porém sem planejamento urbano territorial, entre as décadas de 1950 e 1980. A 
cidade de Diadema foi incorporada ao processo de industrialização brasileira na 
década de 1960, recebendo investimentos de indústrias multinacionais e 
nacionais, principalmente dos setores automotivo e químico (KLINK, 2001). 

O processo de conformação da Região do Grande ABC ocorreu por meio 
de desmembramentos da antiga cidade de Santo André entre os anos de 1950 
e 1967 (LANGENBUCH, 1971). Por um lado, Langenbuch (1971) e Klink (2001) 
apontam que os desmembramentos – conformando a Cidade-Região 
multiterritorial como a Região do Grande ABC – e o processo de industrialização 
caminharam juntos. De outro lado, Haesbaert (2003; 2007) observou que esse 
tipo de formação multiterritorial também foi conduzido pela sobreposição de três 
perspectivas: a) a jurídica-política territorial, no exercício do poder político do 
Estado; b) a histórico-cultural, considerando a formação histórica e social de 
cada uma das cidades; c) a de ordem econômica, que contribuiu diretamente 
com a construção de hierarquias entre as classes nas relações entre capital e 
trabalho, sejam elas no setor da indústria, comércio e serviços, o que também 
influenciou na hierarquia entre os municípios.  

Esse conjunto de perspectivas pode ser observado na Região do Grande 
ABC, tanto nos processos de desmembramentos, quanto no de criação e 
condução do Consórcio Intermunicipal Grande ABC em 1990. Isso é, embora 
essa entidade tenha sido criada para discutir assuntos na ordem do dia, em 
comum às sete cidades da Região, as três perspectivas acima mencionadas têm 
sido colocadas à prova localmente nas esferas municipais e regional pelos novos 
desafios advindos das ideias neoliberais, da reestruturação produtiva, 
daabertura comercial e da financeirização da economia. Poucos anos mais 
tarde, Brenner (2010) denominou essas mudanças internacionais globais que 
impactam diretamente o âmbito local como um fenômeno glocal, que resulta no 
processo de saída e fechamento de empresas de várias regiões industriais 
fordistas como é o caso de Detroit, nos Estados Unidos; da Região Sesto San 
Giovanni, na Itália; e, da Região do Grande ABC, no Brasil.  

Aprofundando-se na análise desse fenômeno glocal, a introdução das 
ideias neoliberais em vários países no mundo, principalmente nos países 
periféricos como o Brasil, valeu-se de um processo de manutenção do status 
quo pelos países centrais, como os Estados Unidos, os da Europa e Japão. O 
pacote de ações promovido pelo Consenso de Washington nos países 
periféricos significou mais uma atuação propagada pelos investidores 
internacionais de países centrais (Estados Unidos, Europeus, Japão e outros), 
que buscaram receber o pagamento das dívidas dos países periféricos. Isto é, o 
mecanismo funcionou sob a ideia de que a diminuição da presença do Estado 
na economia (por meio de menos investimentos em empresas estatais, as quais 
deveriam ser privatizadas, e da abertura comercial e financeira, entre outras 
formas), bem como a redução de políticas e de serviços públicas sociais, 
produziria resultados econômicos positivos durante a década de 1980 e 1990. 
Já é sabido que esse tipo de receituário produziu maior desigualdade entre os 
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países centrais e periféricos, e agudizou os problemas econômicos e sociais 
dentro do Brasil.  

O país viveu um período de problemas econômicos (guerra fiscal entre 
estados e município, inflação, alto endividamento interno e externo, etc.), o que 
desencadeou em políticas econômicas de socorros imediatistas. Ademais, 
esqueceu-se a necessidade do planejamento nacional de médio e longo prazo, 
principalmente a construção e condução de uma política industrial nacional com 
foco na melhora da competitividade industrial, capaz de levar à criação de 
capacidade de inovação da indústria brasileira. Esse fato, relacionado à falta de 
investimentos na educação, ciência, inovação e tecnologia, manteve a 
hegemonia tecnológica das empresas multinacionais no país, e contribuiu com 
a permanência do Brasil na condição de dependência (ALMEIDA, 2009; 
FURTADO, 2009).  

Nesse contexto, essa importante Cidade-Região viu o seu parque 
industrial se desmanchar devido ao fenômeno global da reestruturação 
produtiva, o que levou à fragmentação produtiva pela saída de empresas, 
transferências de linhas de produção e, ao mesmo tempo, conduziu ao processo 
de terceirização e precarização da força de trabalho (ALVES, 2000; KLINK, 2001; 
COSTA, 2005). Desde 1990 até as duas primeiras décadas do século XXI, os 
impactos locais na Região do Grande ABC têm sido percebidos nos territórios 
das sete cidades. Na esfera do planejamento urbano territorial, a problemática 
das áreas industriais ociosas está presente nas cidades da Região, alcançando, 
em 2020, o número de 308 áreas industriais ociosas, sendo: a) 126 pequenas 
áreas, entre 5.000 m² e 6.999 m²; b) 71 médias áreas, entre 7.000 m² e 9.999 
m²) 111 novas e velhas (que estão à espera de solução desde a década de 1990) 
grandes áreas a partir de 10.000 m² (YAMAUCHI, 2020).  

De acordo com Conceição (2006), muitas dessas áreas são frutos de 
massa falida das empresas, acumulando processos jurídicos de ordem 
administrativa, fiscal, trabalhista, ambiental, entre outros. Na medida em que o 
tempo passa, os processos se acumulam, e a dificuldade em solucionar o 
problema e se conseguir um novo uso nesta área industrial ociosa aumenta. Sob 
o ponto de vista urbanístico, os planos diretores municipais e o Plano Diretor 
Regional do Grande ABC devem ser urgentemente revistos (YAMAUCHI, 2020). 
Além de não contemplarem o atual cenário de reestruturação produtiva, não 
apontam soluções diante das questões delicadas levantadas pelas áreas 
industriais ociosas em áreas de uso industrial ou em áreas cujo uso é misto, onde 
atividades industriais de baixo impacto são permitidas dentro do espaço urbano. 
Embora os planos diretores apresentem vários instrumentos urbanísticos, 
considerando o fato de que a problemática das áreas industriais envolve uma 
tarefa multidisciplinar, multiterritorial e multiescalar, a discussão muitas vezes 
ainda é feita sem envolver os vários atores necessários. 

Além de se tratar de um fenômeno recente, que tampouco é conhecido 
pelos atores urbanos e regionais, a interação entre as secretarias municipais, as 
instituições públicas e as privadas é pequena, e o rebatimento nos planos 
diretores é praticamente inexistente (YAMAUCHI, 2020). Dessa forma, discutir 
os planos diretores das cidades da Região do Grande ABC, além de ser um 
desafio para as gestões locais e regionais, tornou-se um assunto complexo e 
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urgente a ser discutido nas cidades, principalmente no contexto de problemas 
glocais, como a reestruturação produtiva. Em que pese as características 
multifacetadas desse fenômeno, que desencadeia desafios amplos nas diversas 
esferas territoriais (municipais, regionais, estaduais e nacional) no Brasil, vale 
reforçar que o país se encontra em um momento de reposicionamento na divisão 
internacional do trabalho, o que reconfigura as hierarquias sociais, as relações 
entre capital e trabalho. Somada à pandemia da Covid-19, essa problemática 
coloca em xeque o futuro de grandes cidades industriais como as da Região do 
Grande ABC (POCHMANN, 2021). 

O VELHO DILEMA DOS PLANOS DIRETORES1: DUBIEDADE E O CUSTO DA 
(IN)JUSTIÇA URBANA EM DIADEMA 

No artigo 182 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) consta 
como obrigatório o estabelecimento de planos diretores nos municípios com 
mais de 20 mil habitantes. Entretanto, esta parte do artigo apontará que, embora 
os planos diretores sejam uma obrigação da esfera municipal, que deveria ser 
tratada com primor, a visão estratégica sobre o espaço urbano é, em muitos 
casos, negligenciada. Na primeira parte do artigo foram apresentados alguns 
fatos que contribuíram para o empobrecimento da atualização dos planos 
diretores municipais da Região do Grande ABC, bem como das discussões no 
âmbito do planejamento regional. Esta parte do artigo buscará apresentar, sob à 
luz crítica do pensamento do arquiteto e urbanista Flávio Villaça (1999), na sua 
abordagem sobre os planos diretores versus o zoneamento,  o estudo de dois 
casos ocorridos na cidade de Diadema, que evidencia a falta de um olhar 
estratégico sobre o futuro da cidade pela gestão pública municipal.  

Como metodologia de análise, além da pesquisa bibliográfica sobre o 
tema, servirão de instrumento de análise e comparação dois planos diretores da 
cidade de Diadema: a lei complementar de número 273, de 8 de julho de 2007, 
as adequações realizadas pela lei complementar de número 412 de 7 de outubro 
de 2015 e a lei complementar de número 473, de 18 de dezembro de 2019, 
aprovadas pela Câmara Municipal de Diadema (2007; 2015; 2019), cujas 
recentes mudanças e dubiedade anterior no Plano Diretor anterior têm 
transformado os espaços urbanos da Rua Gema e do corredor da Av. Prestes 
Maia, nos bairros Campanário e Centro, respectivamente. 

Villaça (1999) esclarece que o planejamento urbano stricto sensu 
compreende as ações do Estado sobre o espaço urbano. Ressalta o autor que, 
no Brasil, o que realmente funciona é o zoneamento, e não o plano diretor, pois 
é o primeiro que atende aos interesses mais imediatos das elites, enquanto o 
segundo exigiria uma ação mais sistemática e contínua. Além disso, o autor 
afirma que apenas os planos urbanos de embelezamento e de melhoramentos, 
elaborados até a década de 1930, quando a elite compartilhava interesses mais 
homogêneos e a sociedade era menos complexa, foram colocados em prática. 
A partir da década de 1930, com os planos de conjunto, as elites e o Estado 
fingem que se preocupam com o chamado caos urbano, utilizando os planos de 
forma ideológica, a partir de sua base científico-técnica, para mostrar que se 

 

1 A expressão “os dilemas dos planos diretores” foi utilizada por Villaça (1999), cujo artigo sobre 
essa questão se tornou clássico entre as reflexões críticas desenvolvidas acerca da dicotomia 
entre os planos diretores e o zoneamento no Brasil. 
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empenham em dar respostas aos problemas urbanos (VILLAÇA, 1999). 
Historicamente, a ideia de plano diretor no Brasil se desenvolve entre 1930 e 
1965, durante o momento em que, do ponto de vista do planejamento urbano, 
Villaça (1999) associa aos “planos de conjunto”. Momento, este, em que se 
consolidou a classe operária brasileira e ocorreu o maior adensamento urbano, 
conformando as grandes cidades, e em função das políticas nacional 
desenvolvimentistas em prol da industrialização brasileira (VILLAÇA, 1999). 
Diante desse cenário, o autor afirma que o planejamento urbano é um discurso 
do Estado, com enfoque técnico, científico e racional. 

A falta de planejamento urbano, alinhado ao processo rápido e 
desenfreado das cidades industriais que demandavam por grandes contingentes 
de mão de obra, produziu crescimento econômico sob um grande caos urbano 
e desigualdade nas condições de acesso aos serviços como saneamento, saúde 
e educação (MARQUES; REGO, 2013; SINGER, 2017). Vale lembrar que as 
cidades que compõem a Região do Grande ABC também passaram por esse 
processo de concentração desenfreada e sem planejamento urbano (KLINK, 
2001). 

Entre os anos de 1965 e 1971, Villaça (1999) aponta como o momento 
em que proliferaram os planos de desenvolvimento integrado, em que se buscou 
incorporar outros setores e aspectos econômicos e sociais, na tentativa de 
expandir os limites dos planos. Como resultado, os planos tornaram-se mais 
complexos, ocorrendo um distanciamento entre as propostas feitas e as suas 
possibilidades de viabilização. 

O período compreendido entre 1971 e 1992, denominado por Villaça 
(1999) de momento dos planos sem mapas, significou a não elaboração de 
superplanos, como os da fase anterior, produzindo-se planos sem extensos 
diagnósticos técnicos. Os planos apresentavam apenas indicações genéricas de 
objetivos e diretrizes, que não serviam para nada (VILLAÇA, 1999). 

Esse panorama começa a mudar com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 (BRASIL, 1988), em que se passou a exigir o plano diretor em 
cidades a partir de 20.000 habitantes. 

Mesmo assim, as desventuras herdadas pela falta de planejamento e 
pelas miopias produzidas nos planos urbanos, e os desafios que envolvem a 
produção de cidades mais justas estão longe de terminar. Em 10 de julho de 
2001, foi promulgada a lei de número 10.257, denominada “Estatuto da Cidade”, 
em que o artigo segundo prevê que a política urbana tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 
Considerando a problemática das áreas industriais ociosas no cenário de 
reestruturação produtiva, destacam-se as seguintes diretrizes previstas no citado 
artigo: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
[sic.] urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as presentes e futuras gerações 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano; 
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III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao 
interesse social; 
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município e do 
território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o 
meio ambiente; 
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e 
serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais; 
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 
inadequados em relação à infra-estrutura [sic.] urbana; 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam 
funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-
estrutura [sic.] correspondente; 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 
subutilização ou não utilização; 
f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; [...]  
(BRASIL, 2001).  

 

Valendo-se, ainda, da crítica de Villaça (1999), os planos diretores 
possuem maior abrangência do que o zoneamento, tendo a missão de 
continuidade por meio de revisões por parte dos órgãos e instituições públicas. 
Quando isso não ocorre, há prejuízo do estabelecimento de um planejamento 
urbano mais justo. 

Diferentemente do momento em que escreveu Villaça (1999), a partir da 
década de 2000, o zoneamento passa a ser compreendido como parte do plano 
diretor, devido à sua obrigatoriedade nas cidades com mais de 20 mil habitantes. 
Entretanto, essa legislação urbanística varia no espaço urbano, sendo muitas 
vezes objeto de conveniência e interesses que se traduzem, por exemplo, na 
pressão por aprovação de mudanças no poder diretor por parte de certos  atores 
sociais (como, por exemplo, membros das classes mais abastadas ou do setor 
imobiliário). Como é amplamente sabido, o poder econômico impacta 
diretamente a estrutura das cidades, produzindo novas injustiças urbanas. Essa 
disputa pelo território vem se acentuando com a consolidação da lógica de 
financeirização da economia no Brasil. Essa situação, deixa dúvidas e lacunas 
quanto ao cumprimento da função social do imóvel urbano. Esse descompasso 
produzido entre as alterações no zoneamento e a falta de transparência no 
esclarecimento das regras no plano diretor acabam encobrindo a ineficiência 
técnica da gestão pública, que muitas vezes cede às armadilhas do mercado 
imobiliário. 

É possível notar claramente que a lógica da financeirização vem cada vez 
mais invadindo as cidades por meio de cooptação da mais-valia urbana (a 
outorga onerosa) em prol da construção de infraestrutura urbana que permite a 
manutenção da lógica imobiliária, produzindo a injustiça urbana, atendendo 
apenas a algumas camadas da população, deixando de lado as camadas da 
sociedade menos abastadas. Ao mesmo tempo em que as gestões urbanas 
necessitam da outorga onerosa, esta se torna um instrumento de barganha e de 
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contradição dentro do espaço urbano. No caso do último Plano Diretor de 
Diadema, aprovado em 18 de dezembro de 2019, os artigos 90 e 142 da lei 
complementar de número 473, aprovada na mesma data, estabelecem os 
instrumentos urbanísticos relativos às demandas habitacionais e o destino da 
receita arrecadada da outorga onerosa: 

 
Art.90. Visando atender à demanda habitacional prioritária 
estabelecida nos termos dos incisos II e VII do artigo 87 desta Lei, o 
Poder Executivo Municipal - PEM, com meios próprios ou em ações 
conjuntas com agentes promotores da iniciativa privada, associações 
de moradia, movimentos de moradia ou ainda, por demais esferas de 
governo, poderá valer-se em especial dos seguintes instrumentos 
previstos nesta Lei: 

I - Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios nos 
imóveis delimitados na Carta 7 Imóveis Não Edificados e Subutilizados, 
para atender à produção de Habitação de Interesse Social – HIS e/ou 
Habitação de Mercado Popular-HMP; 

II - Direito de Preempção nos imóveis delimitados na Carta 6 – 
Imóveis Sujeitos a Direito de Preempção e localizados em zonas de 
uso e áreas em que for permitida a produção de Habitação de Interesse 
Social – HIS e/ou Habitação de Mercado Popular –HMP; 

III - Consórcio Imobiliário nos imóveis localizados em Áreas 
Especiais de Interesse Social – AEIS; 

IV - Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
V - Arrecadação de Bens Abandonados; 
VI – Cota Moradia. 

Art. 142. Os recursos financeiros auferidos com a contrapartida da 
Outorga Onerosa do Direito de Construir serão destinados ao Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social – FUMAPIS, ao Fundo 
Municipal de Meio Ambiente – FUMMA e ao Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – FUNDURB, na seguinte proporção: 

I - 80% ( oitenta por cento) destinado ao FUMAPIS; 
II - 10% ( dez por cento) destinado ao FUMMA; 
III - 10% ( dez por cento) destinado ao FUNDURB. 

(CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA, 2019). 

 

Tendo em vista que a produção de habitações de interesse social ocorre 
por meio do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FUMAPIS), o 
município fica cada vez mais dependente desse tipo de recursos (outorga 
onerosa) para poder cumprir os compromissos assumidos com a sociedade. 
Nesse sentido, segundo Sandroni (2010) se produz um espaço urbano cada vez 
mais financeirizado, gentrificado e promotor de injustiças urbanas, 
principalmente quando os planos diretores não contemplam uma análise 
estratégica do ponto de vista econômica e social. Isso pode ser verificado no 
projeto Eixo Tamanduatehy, que contemplou a mudança da centralidade 
econômica da indústria para os setores de comércio e serviços, mas o âmbito 
social foi somente contemplado na segunda fase do projeto (KLINK, 2009; 
TEIXEIRA, 2013). 

No município de Diadema não houve projeto de intervenção urbana do 
mesmo porte do Projeto Eixo Tamanduatehy, mas há uma crescente produção 
do setor imobiliário dentro do espaço urbano, cujo setor produtivo imobiliário tem 
aumentado a sua pressão e participação diante do contexto de financeirização 
da economia. Os espaços urbanos estão cada vez mais disputados pelos atores 
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sociais, sejam eles do setor produtivo industrial, do setor imobiliário, do setor de 
comércio e serviços e de grupos ou de movimentos sociais, que estão na luta 
por melhores condições no acesso ao direito à cidade e de moradia social. Tendo 
isso em vista, a seguir serão apresentados e analisados dois casos que 
ocorreram recentemente em Diadema. 

 

a) O caso do Corredor da Rua Gema e da Av. Prestes Maia, no Bairro 
Campanário 

 

Considerando a lei complementar de número 273, de 8 de julho de 2007, 
as adequações realizadas pela lei complementar de número 412 de 7 de outubro 
de 2015 e a lei complementar de número 473, de 18 de dezembro de 2019, 
aprovadas pela Câmara Municipal de Diadema (CMD, 2007; 2019), foram 
realizados os seguintes esquemas analíticos:  

 

Figura 1 – Estudo de área no Bairro do Campanário segundo a Carta 1 de 
Zonas de Uso e Áreas Especiais, Plano Diretor 2008-2018 

 

  
Legenda: 

 Área de uso predominantemente industrial 

 Área de uso de interesse social 1 – AEIS 1 

Área de uso de interesse social 3 – AEIS 3 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da pesquisa de campo, 2021. 
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Figura 2 – Estudo de área no Bairro do Campanário com a Carta 3 de 
Zonas, Eixos e Subáreas de Uso, Plano Diretor, 2019 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 Área de uso predominantemente industrial 

 Zona de uso misto 

Zona de renovação urbana 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da pesquisa de campo, 2021. 

 

Na Figura 2, observa-se que as áreas industriais ociosas estão indicadas 
pelas letras de “A” até “F”; as únicas áreas industriais em atividade estão com as 
letras “G” e “H”, enquanto as letras “I” e “J” indicam novas áreas residenciais. As 
recentes alterações feitas no Plano Diretor pela lei complementar de número 
473, aprovada em 18 de dezembro de 2019, sobretudo na carta de zonas e de 
usos territorial em Diadema, poderá conduzir a uma mudança na centralidade 
das atividades econômicas realizadas nesta parte da avenida. Antes, com a 
demarcação de uso predominantemente industrial, havia estabelecimentos 
industriais em atividade. Com a crise econômica brasileira, somada aos efeitos 
da reestruturação produtiva no Brasil, muitos estabelecimentos fecharam ou 
mudaram de endereço para locais que permitem maior acumulação de capital, 
surgindo as áreas industriais ociosas no bairro.  

No caso da Rua Gema (na Figura 2), que se situa entre a zona de 
renovação urbana e a zona de uso predominantemente industrial, não há boa 
convivência entre indústria e moradia. As moradias construídas na área de 
renovação urbana contemplam as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, importante programa de acesso à moradia promovido pelo governo 

A 
B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 
J 
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federal, durante as gestões do Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula e Dilma 
(NOIA, 2017).  

A cidade toda possui a característica de convivência entre a indústria e a 
moradia. Contudo existem problemas como o da reclamação do barulho 
produzido durante o terceiro turno pela empresa do setor automotivo 
Isringhausen Industrial (TOSSATO, 2017). Essa reclamação inviabilizou o 
terceiro turno da empresa, que, desde 1967, está em Diadema, levando essa 
demanda do terceiro turno de produção para a outra planta situada na cidade 
Fazenda Rio Grande no estado do Paraná.  

Vale dizer, essa transferência de produção impacta economicamente o 
município e a Região do Grande ABC, quanto à arrecadação de receitas (entre 
elas: o Imposto sobre o Produto Industrializado – IPI, no Imposto de Circulação 
de Mercadorias e Serviços – ICMS, entre outros), na geração de riqueza do 
município (PIB), no comércio internacional (pois esses produtos seriam também 
exportados para a Alemanha), na geração de tecnologia - segundo Conceição, 
Yamauchi e Monea (2018), a produção de assentos para veículos do setor 
automotivo enquadra-se na média tecnologia produtiva) e na geração de 
empregos diretos e indiretos.  

Em que pese essas sucessivas perdas tecnológicas, frutos da saída e 
fechamento das empresas da Região do Grande ABC, ao analisarmos a 
paisagem urbana do bairro do Campanário, no que se refere às áreas de uso 
predominantemente industrial, conforme a Figura 2, observa-se que a maioria 
das áreas se encontra com placas de “aluga-se” ou “vende-se”, estando ativos 
ou inativos, e alguns estão devendo o Imposto Predial e Territorial Urbano – 
IPTU.  

Ao mesmo tempo, há um novo tipo de empreendimento surgindo no 
município, os condomínios industriais, que devem ser vistos, do ponto de vista 
estratégico, com cuidado por parte do poder público. Mesmo que tenha sido 
concebido um condomínio industrial no local da antiga empresa produtora de 
cadeados “Papaiz”, por exemplo, a formação do condomínio industrial não está 
100% formalizado na Prefeitura Municipal de Diadema, ou seja, é uma situação 
que coloca, inclusive, em xeque o futuro industrial do bairro. 

Com a mudança de zona industrial no Plano Diretor para o uso misto, 
justamente na área em que se situa a empresa Isringhausen Industrial, poderá, 
de fato, desencadear a expulsão dela do município. Para somar possíveis novos 
conflitos entre indústria e moradia, os dois terrenos que estão ao lado direito da 
empresa, situados à Av. Prestes Maia, foram definidos como áreas de renovação 
urbana, isolando, assim, a empresa das demais do complexo de área de uso 
predominantemente industrial do bairro Campanário. Internamente, na 
Secretaria de Habitação de Diadema, há o interesse de que nessas duas áreas 
futuramente sejam construídas habitações de interesse social.  

Há um compromisso assumido em audiência pública realizada na Câmara 
Municipal no dia 18 de agosto de 2021, em que a gestão atual reafirmou que 
realizará obras de construção de habitações de interesse social nas duas áreas 
já citadas, em função do episódio em que um movimento social pró-moradia, 
Movimento Devanir José de Carvalho, composto por 150 famílias, invadiu a 
mesma área já ocupada por outro movimento pró-moradia, o Movimento de Luta 
nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), composto por 200 famílias (GARCIA, 2021).  



11 
 

A construção dessas unidades habitacionais nesses dois terrenos, além 
de aumentar o conflito entre indústria e moradia, considerando o cenário 
dramático que toda a Região do Grande ABC vive, poderá selar de vez a decisão 
da empresa Isringhausen Industrial de mudar toda a sua operação industrial para 
o seu novo parque fabril em Fazenda Rio Grande – PR ou de buscar outro local 
que não tenha conflitos e que ainda permita maior acumulação de lucros para 
realizar as suas atividades produtivas. Considerando toda a situação, resta fazer 
algumas indagações: será que as famílias de movimentos pró-moradias sabem 
que a construção das habitações pode levar ao fechamento dessa indústria, que 
emprega entre 300 e 500 trabalhadores diretos, sem contar o número de 
empregos indiretos gerados por esta empresa? Será que não existem outras 
duas áreas, nas quais podem ser construídas moradias para estas famílias dos 
movimentos sociais, que não gere maior conflito entre indústrias e moradias?  

Ademais, quando se fala em produzir a cidade e no direito à cidade, após 
o Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, é preciso lançar novas indagações 
sobre as contradições que certas soluções podem criar, principalmente em 
tomadas de decisão que não observam e nem compreendem o campo 
estratégico do desenho da cidade e os seus diversos recursos e setores 
envolvidos. Nesse contexto, será que se trata mesmo de uma justiça urbana, se 
são produzidas moradias de interesse social em áreas que pode aumentar o 
conflito entre indústria e moradia no bairro do Campanário?  

Por outro lado, até que ponto é uma justiça urbana quando se concede o 
acesso à moradia de interesse social, mas, ao mesmo tempo, se produz uma 
nova injustiça urbana, como o desemprego, a perda de tecnologia, a perda de 
riqueza (PIB e renda) e a perda de receitas ligadas à produção industrial, 
impactando a cidade e a Região do Grande ABC? Será que os movimentos 
sociais de habitação e as secretarias envolvidas (habitação, desenvolvimento 
econômico, finanças, governo, planejamento) estão cientes dos efeitos? Em face 
à complexidade do problema, é preciso acompanhar as discussões e as ações 
sobre esse caso entre as diversas esferas do setor público e os diversos atores 
sociais que estão envolvidos nesse problema.  

b) O caso da continuação do Corredor da Av. Prestes Maia, no Bairro 
Centro 

Há, também, outro caso de mudança no uso de áreas predominantemente 
industriais para área de uso misto, ainda na Av. Prestes Maia, porém essa parte 
da avenida se localiza no bairro Centro. Nesse exemplo, já ocorre uma mudança 
na paisagem urbana, cujo novo empreendimento imobiliário habitacional de 
mercado está confirmado e o outro encontra-se ainda sem destinação, os quais 
serão apresentados nas Figuras 3 e 4, a seguir:  
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Figura 3 – Continuação do Corredor da Avenida Prestes Maia – Bairro do 
Centro de acordo com a Carta 1 de Zonas de Uso e Áreas Especiais, 

Plano Diretor, 2008-2018 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da pesquisa de campo, 2021. 

 

Figura 4 – Continuação do Corredor da Avenida Prestes Maia – Bairro do 
Centro de acordo com a Carta 3 de Zonas, Eixos e Subáreas de Uso, 

Plano Diretor, 2019 
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Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da pesquisa de campo, 2021. 
 

As alterações feitas no Plano Diretor pela lei complementar de número 
473, aprovada em 18 de dezembro de 2019, sobretudo na carta anexa de zonas 
e usos, convertendo as áreas de uso predominantemente industrial para áreas 
de uso misto, poderão desencadear a expulsão das indústrias remanescentes 
da avenida. Na Figura 4, observa-se que as áreas com as letras “A” até “E” 
possuem uso industrial; das letras “F” até “G” são áreas industriais ociosas à 
espera de algum comprador ou vendedor e possuem débitos municipais de 
IPTU; nas letras “H” até “K” realizam-se atividades econômicas comercial ou de 
serviços; e, as letras “L” e “M”, recentemente, no ano de 2021, foram compradas 
por um grupo financeiro e por uma incorporadora imobiliária respectivamente. 

É possível depreender sobre essa parte da Av. Prestes Maia que, de fato, 
há uma mudança na paisagem urbana. Com relação à duas áreas compradas, 
não há ainda confirmação sobre o que o grupo financeiro fará nessa antiga área 
industrial, o que remete à necessidade de acompanhamento por parte do poder 
público. Na outra área adquirida pela incorporadora imobiliária, já se deu entrada 
no pedido de diretriz para a construção na prefeitura. Com relação a esse 
processo, serão informados todos os documentos, parâmetros urbanísticos e 
contrapartidas necessárias pela Comissão Especial de Análise. A diretriz será 
expedida mediante o parecer das secretarias municipais envolvidas. Após a 
expedição da Diretriz, o empreendedor dará andamento ao projeto. A Diretriz 
tem validade de um ano. Geralmente, entre a expedição da Diretriz e o pedido 
de alvará de construção pela incorporadora leva-se em torno de 4 a 6 meses.  

Quanto às demais áreas das letras “F” e “G”, que são áreas industriais 
ociosas, considerando o novo uso misto urbano, constata-se que há uma 
tendência dessas áreas se tornarem futuramente empreendimentos residenciais.  
Se isso ocorrer, colocará em xeque as últimas áreas que exercem atividades 
industriais nesse lugar, levando à expulsão das indústrias localizadas no mapa 
das letras “A” até “E”. As únicas áreas que provavelmente não terão mudança 
são as áreas das letras “H” até a “K”, pois as suas atividades econômicas não 
entram em conflito com a habitação. Mesmo assim, essa situação é complexa, 
exige um novo modelo de formato de discussões, análise e ações diferentes às 
que já são de conhecimento da gestão pública. É compreensível, sob o ponto de 
vista técnico, a mudança no Plano Diretor, pois as letras “L” e “M” indicam áreas 
industriais ociosas, que antes eram a antiga empresa IFER Industrial e a antiga 
parte da empresa Terbraz Industrial, que estão, pelo menos há quatro anos, à 
espera de um novo uso industrial (DIÁRIO DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2021). 
Como as áreas estão localizadas no centro da cidade, considerando o cenário 
de crise econômica e da dificuldade de conseguir atrair novos investimentos, 
houve pressão por parte do setor imobiliário para mudar a carta de zonas e de 
usos nessa parte da avenida. 

A problemática requer uma interação multi-atores, sejam eles do setor 
público e privado para buscar um equilíbrio dentro do plano diretor em relação à 
pressão imobiliária em virtude da financeirização da economia. No mês de 
outubro de 2021, a gestão municipal de Diadema (PT) criou uma Comissão de 
Discussão envolvendo as seguintes secretarias: Meio Ambiente, Habitação, 
Saúde (Vigilância Sanitária), Finanças, Desenvolvimento Econômico, Rendas, 
Transportes e Governo para debater temas específicos e sensíveis, como é o 
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caso das áreas industriais ociosas, desburocratização de abertura de empresas, 
envolvendo os procedimentos de análise e de concessão de licenciamento 
ambiental e de atividades e outros temas que envolvem a tratativa de discussão 
de soluções sobre essas áreas. Como ainda é um grupo novo, é necessário que 
este grupo acompanhe os processos em desenvolvimento na cidade, 
principalmente nesse momento em que Diadema debate adequações no Plano 
Diretor, realizadas pela lei complementar de número 473, que foi aprovada em 
18 de dezembro de 2021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, 2021). 
Assim como o grupo, os debates e ações são ainda incipientes, sendo 
necessário, portanto, um monitoramento nos desdobramentos das propostas de 
adequações no Plano Diretor de Diadema, de forma que se evitem novas 
expulsões por meio de conflitos entre as indústrias e moradias nos territórios da 
cidade. É preciso, sobretudo, por parte desse nascente grupo, considerando que 
é o primeiro exemplo na cidade e na Região do Grande ABC, constituído para 
tratar as áreas industriais ociosas, um olhar cirúrgico e constante diálogo entre 
as diversas secretarias e atores sociais, buscando promover a justiça urbana 
sustentável.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dois exemplos acima apresentados, na cidade de Diadema, 
demonstram apenas uma parte do capítulo do quanto é difícil tratar as questões 
das áreas industriais ociosas no contexto da globalização e da reestruturação 
produtiva, mesmo que, desde a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, os 
planos diretores tenham incorporado pontos importantes que buscam uma 
produção urbana mais sustentável sob o ponto de vista econômico, social, 
ambiental, entre outros. Contudo, as recentes mudanças nos planos diretores 
entre os anos de 2008 e 2019 demonstram que o zoneamento ainda exerce 
maior força do que as diretrizes do planejamento mais geral, sofrendo pressão, 
principalmente, do setor imobiliário.  

No caso do Plano Diretor de Diadema, são fundamentais o debate, as 
tratativas, os instrumentos sobre as áreas industriais ociosas. As situações 
apresentadas, que já estão em curso  estão prestes a selar o destino das zonas 
de uso predominantemente industriais, tradicionais da cidade, como é o caso da 
parte da Av. Prestes Maia no bairro Campanário. Contudo, ainda há tempo de 
se evitar a expulsão de indústrias, como o caso da empresa Isringhausen 
Industrial, descrito anteriormente, e de outros possíveis desdobramentos de 
saídas de empresas naquelas áreas, servindo de exemplo para outras empresas 
na cidade e na Região do Grande ABC. Faz-se necessária uma ação conjunta 
das diversas secretarias e atores que compõem esse novo grupo de discussão 
das áreas industriais ociosas de Diadema, com poder de escuta, observação, 
enfoque crítico e estratégico, buscando equilibrar o descompasso das 
transformações globais da reestruturação produtiva e de financeirização da 
economia que cada vez mais assombram o futuro da cidade.  

Além de instrumentos urbanísticos, é preciso: a) deixar as regras do jogo 
claras, inclusive com definição do tempo de espera necessário para se dar um 
novo uso às antigas áreas industriais ociosas na cidade, antes de se mudar o 
Plano Diretor e o Zoneamento; b) colocar as contrapartidas urbanísticas, 
econômicas, sociais e ambientais no caso de uma empresa tomar decisão de 
encerrar as suas atividades e vender seu ativo imobiliário para uma 
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incorporadora; c) pacotes de incentivos às indústrias que apostam em sua 
manutenção, bem como pacotes de incentivo de reformas de antigos galpões 
industriais ociosos; d) analisar estrategicamente o território, observando o que 
se pretende manter de áreas industriais que estão na cidade e quais tipos de 
atividades industrias objetiva-se atrair para a cidade, combinando e coordenando 
as suas atividades em redes, fortalecendo o polo industrial municipal; e) ter uma 
política de transparência e de orientação para a sociedade civil dos custos 
econômicos, sociais, ambientais e outros efeitos a serem pagos nas tomadas de 
decisões, principalmente em situações de disputa de territórios. 

Por fim, os casos ainda em andamento das áreas industriais ociosas da 
Av. Prestes Maia, tanto no bairro do Campanário, quanto no bairro Centro, 
revelam a importância de se agir coletivamente, agregando-se esforços entre as 
secretarias, os atores públicos e privados, as instituições patronais, sindicais, 
universidades e instâncias regionais e estaduais. Com isso, busca-se desvendar 
novas formas de gestão e interação, transmitindo para as outras gestões essas 
experiências de debate que já estão em curso na cidade de Diadema. 
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