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1. Introdução 
 

O presente documento apresenta o histórico das comunidades Sacadura Cabral, Ipiranga e 
Conjunto Habitacional Prestes Maia e teve como metodologia o levantamento de dados secundários e fontes 
históricas sobre os locais especificados.  

Esse levantamento teve como base estudos acadêmicos, como teses e dissertações, além de artigos 
científicos e artigos jornalísticos de diversas épocas. Em adição, foi realizada pesquisa de imagens no Museu 
de Santo André e pesquisa documental junto à Prefeitura do município de Santo André. 

De maneira geral, estudos específicos das áreas de interesse são bastante raros e o material 
consultado em sua maioria, aborda o tema de habitação no município de Santo André de maneira geral. 
Documentação mais específica foi encontrada apenas no âmbito do Projeto Viva Cidade, realizado em Santo 
André na final da década de 1980 e início da década de 1990, de responsabilidade da Prefeitura Municipal, 
que teve como uma das suas ações resgatar a história e memória dos bairros do município.  

Em geral, avaliando todo material consultado se observa que documentos sobre a comunidade de 
Sacadura Cabral foram encontrados com mais facilidade se comparados aos documentos relativos às 
comunidades do Ipiranga e Conjunto Prestes Maia. 

A dificuldade de uma documentação densa e específica sobre as comunidades de interesse ressalta 
a importância das ações de levantamento de dados primários previstas no Projeto Vilas, Vielas e Quintais 
para resgate da história socioambiental, a saber: oficinas comunitárias, oficinas com mulheres, oficinas com 
jovens, entrevistas com moradores antigos. Essas ações fornecerão dados mais específicos e precisos sobre a 
história desses locais, complementando as informações contidas no presente documento. 
 
 
2. A questão das favelas em Santo André 
 

Para compreensão da formação das favelas em Santo André, faz necessário retomar a história do 
município que foi adquirindo importância no final do século XIX, quando ainda era distrito de São Bernardo, 
com os primeiros passos dados pela industrialização no país.  

A presença da parada de trens, as terras planas do Vale do Rio Tamanduateí, e a valorização 
constante dos preços dos terrenos para instalação de indústrias em São Paulo, bem como sua localização 
próxima a capital, fizeram de Santo André local atraente para implantação de empreendimentos industriais 
ainda no final do século XIX e, em adição, também havia no local mão de obra disponível, especialmente 
migrante que trabalhava no interior do estado e que chegava a região atraído pelas oportunidades (Blanco, 
2006) 

Desta maneira, ao longo do século XX Santo André experimentou crescimento constante, 
recebendo muitas indústrias e na década de 1950 Santo André já era considerada o segundo maior produtor 
industrial do estado de São Paulo, perdendo apenas para capital (Blanco, 2006), inclusive sendo fixado no 
município importante polo petroquímico, consolidado na década de 1960. Assim sendo, Santo André 
apresenta, desde o início do século XX, crescimento elevado, que trouxe grande contingente de migrantes, 
que vão fazer da habitação um dos principais problemas da cidade.  

De acordo com Mindrisz (1981), ainda na década de 1950 o município já apresentava uma relativa 
carência de espaço para habitação dentro da área urbana mais central do município. O autor afirma ainda 
que em relação à habitação há três momentos históricos em Santo André. O primeiro consiste na etapa da 
industrialização quando a solução habitacional foi a construção das vilas operárias, nas primeiras três 
décadas do século XX. O segundo, a partir de meados da década de 1930, se deu por meio do mercado 
imobiliário particular e de instituto de pensões de trabalhadores. E o terceiro, a partir de 1964, com a criação 
do Banco Nacional de Habitação (BNH), quando se iniciou uma política habitacional "stricto sensu". 

Com a criação do BNH, o objetivo dos governos foi o de solucionar o problema do déficit de 
moradia no país. No entanto, a forma que o BNH se estabeleceu permitiu a ação de capitais privados 
apresentados por construtoras, bancos, associações de poupanças e outros, interessados no retorno dos seus 
investimentos. Como saldo da política implantada pelo BNH se observou a expansão do mercado informal 
onde a população de baixa renda, tentou solucionar o seu problema habitacional. Em Santo André, 
observou-se nessa época a multiplicação de favelas e cortiços, autoconstruções e loteamentos clandestinos, 
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em oposição a uma única favela existente no período anterior a criação do BNH (Mindrisz, 
1981).  

Bagnariolli (1999) afirma que entre 1960 e 1980 a população de Santo André cresceu 125%, 
aumento superior ao registrado no país e no próprio estado de São Paulo, que foram respectivamente 69,8% 
e 95,5%. O autor ressalta ainda que somente entre 1970 e 1980, mais de 3 milhões de pessoas migraram 
para o estado de São Paulo sendo que destas, 2,3 milhões de pessoas foram para região metropolitana de 
São Paulo e, destas, 30,5 mil para o município de Santo André. 

Segundo Blanco (2006), após a crise dos anos de 1980, quando Santo André assistiu o fechamento 
de várias de suas indústrias, o setor de serviços se transformou em uma das suas principais atividades 
econômicas, porém, essa mudança de perfil não evitou os efeitos da crise, cada vez mais visíveis com o 
aumento no numero de favelas e o crescimento desenfreado rumo à região de mananciais. 

De acordo com Denaldi (2005) na Região do Grande ABC, no período de 1980 a 1996, a população 
de favela cresceu aproximadamente quatro vezes mais que a população total da região. A mesma autora 
afirma que em Santo André, na década de 1990, houve a continuidade da ocupação ilegal de terras, o 
adensamento dos setores periféricos e o esvaziamento dos setores centrais (bairros mais consolidados da 
cidade). No período de 1991 a 1996, a taxa de crescimento anual da população moradora em favelas de 
Santo André foi de 3,78%, ao passo que, para a população total, foi de 0,31%. 

As primeiras favelas surgiram com poucas famílias construindo barracos de madeira em áreas livres, 
públicas ou loteamentos distantes da área central. A ocupação desses terrenos era inapropriada, pois se 
localizavam em terrenos com altas declividades ou próximos de mananciais. No entanto, ocupação se deu 
também nas áreas mais centrais do município, com o aparecimento das favelas: Anhaia Melo (1957), no 
Parque Marajoara; Álvares Maciel (1958), no Jardim Santo André; Mirandópolis (1959), no Jardim Cristiane; e 
Quilombo dos Palmares (1962), na Vila Palmares, seguidas de muitas outras como Sacadura Cabral (1966) e 
Tamarutaca (1971), nas proximidades da Vila Palmares e Capuava (1967), nas proximidades do Polo 
Petroquímico, entre outras (Blanco, 2006). 

De acordo com o mesmo autor, em 1976 Santo André tinha 29 núcleos de favela; em 1979 eram 54 
núcleos; em 1981 eram 57 núcleos; em 1985 o número passou para 81 núcleos e, em 1989 eram 90 núcleos 
de favela com uma população de 55 mil pessoas. Dados adicionais, informam ainda que em 1992 o número 
de favelas em Santo André era de 84 núcleos, quantidade que teve um crescimento chegando a 138 núcleos 
em 1997, de acordo com a Prefeitura Municipal de Santo André (2003). 

Até a década de 1980 não havia no âmbito municipal política habitacional e nem atendimento 
social para população de baixa renda. A principal ação da prefeitura em relação às favelas era o despejo, 
sendo essa uma questão “policial”. Apenas em 1988 foram observadas as primeiras intervenções por parte 
do poder municipal, quando foram desenvolvidos projetos de urbanização e regularização, além de obras em 
mutirão. 

No mesmo ano, o Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Núcleos Habitacionais 
(MDDF) elaborou o Projeto de Urbanização das Favelas de Santo André com apoio do Centro de Estudos 
Políticos e Sociais (CEPS) e da Pastoral das Favelas. Esse projeto foi entregue, em 1989, ao então prefeito 
Celso Daniel e, neste mesmo ano foi criada a Secretaria de Habitação do município, que elaborou uma 
Política Municipal de Habitação estruturada em dois eixos, a saber: melhoria das condições de habitação nas 
favelas e ampliação da oferta de moradias (Blanco, 2006). Esse governo reconheceu pela primeira vez no 
município a existência de favelas e afirmou a urbanização como forma de promover o acesso à habitação. 

Em sequencia, outros governos descontinuaram a política habitacional e de acordo com Denaldi 
(2003) a interrupção dos trabalhos do Programa de Urbanização de Favelas levou, dentre outros, ao 
surgimento de novos núcleos no município, em especial no eixo sul em direção as áreas de proteção 
ambiental, afirmativa corroborada com os dados já apresentados dos crescimento do núcleos de favela de 
1992 a 1997. Com o retorno do Eng.Celso Daniel como prefeito em 1997, e com sua reeleição, a política 
habitacional foi retomada e foram aprimorados os programas de urbanização de favelas iniciados na sua 
primeira gestão e criados novos programas. Ao término das duas gestões do Eng.Celso Daniel (1997 – 2004) a 
urbanização tinha se consolidado como política pública. 

Atualmente Santo André possui 676.407 habitantes, de acordo com o censo IBGE 2010, no entanto, 
essa instituição estimou população para 2015 de 710.210 habitantes. Ainda conforme dados do censo IBGE 
2010, a população do município reside em 216.255 domicílios sendo 215.713 domicílios particulares 
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permanentes dos quais 23.806 estão situados em aglomerados subnormais, categoria na 
qual as favelas se inserem. 

 
 
3. Histórico da comunidade Ipiranga 
 

A comunidade Ipiranga está situada no Parque João Ramalho, entre as ruas Piracanjuba, 
Maragogipe, Avenida André Ramalho e Avenida dos Estados. É divida em Ipiranga I e Ipiranga II, sendo a 
primeira situada na parte “superior” entre as ruas Ipiranga, Maragogipe e Piracanjuba e a segunda na parte 
“inferior” entre as ruas Ipiranga e Avenida dos Estados. 
 

 
Delimitação do Ipiranga I. Fonte: www.censo2010ibge.gov.br (acessado em maio de 2016) 

 

 
Delimitação do Ipiranga II. Fonte: www.censo2010ibge.gov.br (acessado em maio de 2016) 

 
A comunidade Ipiranga, de acordo com a Prefeitura Municipal de Santo André (1991), tem sua 

origem na década de 1960 e é consequência do aumento do fluxo migratório rural-urbano e da diminuição 
do poder aquisitivo das camadas populares, juntamente com a alta dos preços dos terrenos no município, 
aumento dos alugueis e da inflação. Os primeiros moradores eram na maioria vindos de outros Estados. 

Nesta época, no local não havia nenhuma infraestrutura, toda área era coberta de mato e ao lado 
da favela tinha um lixão onde muitos moradores conseguiam materiais para construção dos seus barracos. 

http://www.censo2010ibge.gov.br/
http://www.censo2010ibge.gov.br/
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De acordo com D.Joana, moradora do local que deu seu depoimento na década de 1990:  
“na época era tudo mato, estava cheio de cobras, água tinha que ir buscar na 

mina e luz era a base de lamparina; não existiam vias asfaltadas e as pessoas ia a pé para 
o centro da cidade” (Prefeitura Municipal de Santo André, 1991). 

 

 
Região do Parque João Ramalho (sem data). Fonte: Museu de Santo André 

 
Na década de 1970 a ocupação do local se tornou mais intensa (Prefeitura Municipal de Santo 

André, 1991) e nesse período foram intensos os atritos entre os moradores e a prefeitura que adotou uma 
política de desfavelamento entre os anos de 1973 e 1977. A guarda municipal comumente ficava no local de 
vigília impedindo a construção e novos barracos ou promovendo a derrubada dos existentes, desta maneira, 
os moradores tinham medo de deixar seus barracos. Segundo o Sr.Natal, morador antigo do local, em 
depoimento fornecido na década de 1990:  

 
“as pessoas eram despejadas dos barracos na intenção de que voltassem para o 

local de onde vieram. Os moradores foram intimados a ir para Prefeitura e receberam uma 
oferta de dinheiro para que voltassem para o Norte” (Prefeitura Municipal de Santo 
André, 1991). 

 

     
Comunidade Ipiranga (década de 1970). Fonte: Edna (moradora local) 

 
A permanência da comunidade no local, frente à política de desfavelização, se deu por luta e 

resistência dos moradores que se organizaram não só pelo direito à permanência no local, mas também por 
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melhorias. Neste sentido a Prefeitura Municipal de Santo André (1991) destaca dois 
nomes, Zé Carlos e Padre Adriano, como pessoas que se empenharam nesta luta. O Padre Adriano ajudava os 
moradores a construir seus barracos, fornecendo materiais e suprimentos para as famílias e o Centro Social 
Santo Alberto, fundado pelo padre, foi a sede da comissão de favelas do Parque João Ramalho.  

Essa comissão foi formada em 1975 e era composta por moradores das favelas: Ipiranga I, 
Piracanjuba, Marginal (atual Ipiranga II) e Sarapuí. Atuante na favela, a comissão zelava pelo local, inclusive 
com o controle acerca das pessoas que chegavam no Ipiranga, não sendo permitido a entrada de pessoas 
“desocupadas” ou solteiras na comunidade, apenas se estabeleciam no local famílias necessitadas e todas 
eram cadastradas (Prefeitura Municipal de Santo André, 1991). 

Além do Zé Carlos e Padre Adriano, outros nomes foram importantes e atuantes junto a essa 
comissão da década de 1970: Gustavo, Natal, Otávio, Maria dos Patos, Arnaldo Messias, Fidelcina, Joãozinho, 
Eugênia e Zé Feitosa (Prefeitura Municipal de Santo André, 1991). Mais recentemente, já nas décadas de 
1980 e 1990 despontou o nome de Reinaldo Rodrigues Felipe como a pessoa mais atuante na organização da 
comunidade. Organização essa que permitiu grandes conquistas, especialmente em relação a melhorias de 
infraestrutura do local. 

Melhorias de infraestrutura na comunidade foram feitas inicialmente pelos próprios moradores em 
sistema de mutirão como, por exemplo, mutirão para retirada de mato que cobria todo o local, construção da 
escadaria central do Ipiranga I, e construção de rede de esgoto, que foi instalada oficialmente pela prefeitura 
apenas em 1990; esses mutirões eram feitos nos finais de semana. 
 

 
Pavimentação de Viela (sem data). Fonte: Museu de Santo André 

 
Inicialmente a luz no local era de velas e lamparinas, depois passou a ser “emprestada” de outras 

casas do bairro que tinham luz regular e no final dos anos 1970 e início dos anos de 1980 a luz chegou ao 
local. A água era conseguida nas minas locais, no entanto, em determinado momento foi verificada que a 
água estava contaminada e, por esse motivo, a luta para conseguir a água regular foi iniciada, sendo a 
primeira conquista a instalação do chafariz de onde os moradores “puxavam” a água até as casas; no 
entanto, a falta de água era constante. A partir dessa condição foram instalados no local três hidrômetros 
que forneceram água para comunidade até a década de 1990 (Prefeitura Municipal de Santo André, 1991). 

Com o Pre-Urb, programa da Prefeitura Municipal de Santo André realizado na década de 1990, 
diversas melhorias foram feitas na comunidade no sistema de parceria entre prefeitura e moradores que 
atuavam em mutirão. A prefeitura entrava com a assistência técnica e materiais e os moradores com a mão 
de obra. Dentro do programa, foram realizadas melhorias para a rede de esgoto, pavimentação, muros de 
contenção e recapeamento da escadaria central do Ipiranga I. Também foram feitas campanhas relacionadas 
à saúde (Prefeitura Municipal de Santo André, 1991). 

Estudos específicos sobre a comunidade do Ipiranga, posteriores a década de 1990 não são 
encontrados, no entanto, após esse marco temporal, a comunidade seguiu em crescimento, e aos poucos os 
serviços regulares de água e luz chegaram a todos. Atualmente, a comunidade encontra-se bastante 
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adensada, sem urbanização, e segue com crescimento vertical. 
De acordo com o Censo IBGE, realizado em 2010, a comunidade do Ipiranga abriga uma população 

total de 1718 pessoas, em 448 domicílios, sendo que 944 pessoas (55%) e 226 domicílios encontram-se no 
Ipiranga II e 744 pessoas (45%) e 222 domicílios encontram-se no Ipiranga I. 

Todos os domicílios são atendidos por rede de abastecimento de água e coleta de lixo. A rede de 
energia atende também a grande maioria das residências, no entanto, 2 domicílios apresentam outras fontes 
de energia (não especificadas). 

 
 

     
Fotos da comunidade Ipiranga (2016). Fonte: MDDF 

 
4. Histórico da comunidade de Sacadura Cabral 
 

A Favela de Sacadura Cabral localiza-se na Vila Sacadura Cabral – bairro situado na região noroeste 
da cidade de Santo André, na divisa com São Bernardo do Campo.  
 

 
Delimitação da comunidade Sacadura Cabral. Fonte: www.censo2010ibge.gov.br (acessado em maio de 2016) 

http://www.censo2010ibge.gov.br/
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Todas as referências históricas apontam para o nascimento da Vila Sacadura Cabral na década de 

1930, pois o acesso ao local somente foi possível por meio do centro de Santo André, com o prolongamento 
da Rua Catequese, o que aconteceu no início desta década, por proposta do loteador Alvaro Justiniano dos 
Santos, o maior proprietário da área (Diário do Grande ABC, 1999). No entanto, o assentamento das famílias 
no local ocorreu nas décadas de 1940 e mais intensificadamente na década de 1950. De acordo com a 
Prefeitura Municipal de Santo André (1992) até 1954 toda região já estava loteada. 

A Vila Sacadura Cabral permaneceu muitos anos semiabandonada com a empresa loteadora 
vendendo poucos lotes, mesmo incentivando a construção e cedendo inclusive tijolos e telhas (Prefeitura 
Municipal de Santo André, 1992). Nos anos de 1930 o ônibus dos loteadores deixava de circular às 20h00, 
depois desse horário era necessário caminhar em direção ao bairro por um trecho longo da Rua Catequese 
que só tinha eucaliptos e capoeira e onde era possível avistar gatos do mato, macacos e outros animais 
(Diário do Grande ABC, 1999). 

No final da década de 1930 o município de Santo André começava a se preocupar com obras de 
saneamento básico fora do eixo central, no entanto a Vila Sacadura Cabral não foi contemplada e seus 
moradores foram orientados a abrir fossas. Obras de infraestrutura para melhoria das condições locais 
começariam a ser implantadas de forma mais intensa apenas a partir de 1960, tendo a organização popular 
como fator importante. 

Ao longo da década de 1930 funcionaram muitas olarias no bairro que chegou a ter 16 fornos 
duplos em funcionamento, muitas das quais administradas por Alvaro Justiniano (Prefeitura Municipal de 
Santo André, 1990b). Cleto Parisiotto, em depoimento dado à Prefeitura de Santo André em 1990, informou 
que os oleiros arrendavam as olarias e citou alguns deles: Antonio Chiarotti, Antonio Colasso, José Colasso e 
Ricardo Pariosotto. Citou também que o estádio do Pacaembu (Paulo Machado de Carvalho), em São Paulo, 
foi construído com muitos dos tijolos fabricados na Sacadura Cabral, pois eram de boa qualidade. Informou 
que a maior parte dos tijolos produzidos em 1937 e 1938 destinava-se a construção do estádio. As olarias 
resistiram até 1952. 
 

 
Sacadura Cabral (s/d). Fonte: Museu de Santo André 

 
Na década de 1950 a Caixa Econômica Federal comprou todo o loteamento e com a explosão 

demográfica do ABC, muitos lotes foram vendidos e novos loteamentos abertos. Em depoimento de 
Sebastião Borges de Carvalho, dono de imobiliária, fornecido em 1977 o mesmo cita: 

 
“A Vila Sacadura Cabral foi loteada pela empresa Sacadura Cabral, por volta de 

1931. Durante muitos anos permaneceu semiabandonada, com a empresa vendendo 
poucos lotes. Por volta de 1950 a empresa tinha muitas dívidas e a Caixa Econômica 
arrematou o loteamento por pouco menos de três mil cruzeiros. Pouco tempo depois, 
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Heráclito da Motta Luiz, Eduardo Hermínio Sayegh e Miguel Aucili...1 
compraram metade do loteamento da Caixa e arquitetaram um plano de propaganda 
para a venda rápida dos lotes”. (Prefeitura Municipal de Santo André, 1990) 

 
De acordo com relatos de 1977 de Sebastião Borges e José Strassi (antigo fiscal de obras da 

Prefeitura de Santo André) nos anos de 1950, apesar da grande venda de lotes, foram registrados graves 
problemas no local. As vias de acesso eram deficitárias e não havia ponte sobre o Rio dos Meninos. Até o ano 
de 1957 caminhões de pau-de-arara transportavam trabalhadores e as ruas eram de terra. 
 

 
Sacadura Cabral (s/d). Fonte: Museu de Santo André 

 

 
Instalação da placa “Vila Sacadura Cabral” (s/d). Fonte: Museu de Santo André 

 
Nos anos 1960 são implantadas faculdades na região e acelera-se o processo de ocupação de toda a 

área, surgindo a favela do Quilombo I na Vila Palmares em 1966 e a favela Sacadura Cabral em 1968. Nos 
anos de 1970 surge na região a favela Tamarutaca (Prefeitura Municipal de Santo André, 1992). 

Sobre a favela Sacadura Cabral, o Diário do Grande ABC publicou me 1977 uma matéria que 
apresenta o depoimento de José Strassi (fiscal de obras de prefeitura) sobre a ocupação do local: 
 

“a construção do barraco começa de manhã e termina a noite muito 
rapidamente, apesar da fiscalização. Por volta de 1967/68 a prefeitura estava interessada 
em acabar com as favelas em Santo André. Ou pelo menos impedir que aumentasse o 

                                                 
1
 O sobrenome completo não pode ser visualizado no documento consultado, pois se encontra apagado. 
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número de barracos nas favelas. Assim, eu e o Dr. Roldão Ferreira, que 
foi secretário de obras no governo do Bandão, ficávamos vários de dias de plantão na 
favela de Sacadura Cabral para autuar pessoas que tivessem intensão de construir novos 
barracos. Não conseguimos pegar ninguém, já que a construção era de noite, quando não 
havia fiscalização. 

Na verdade, o Dr. Roldão era muito humano, apesar do seu jeito autoritário e 
severo. Sempre que pegava alguém em flagrante ficava com dó e dizia que o barroco 
estava construído e que não dava mais para desmanchar. Os favelados traziam as tabuas 
já montadas e não tinham dificuldades em armar barracos. Mais tarde a prefeitura 
resolveu colocar guardas para vigilância permanente das favelas. De ida e de noite. 
Também não adiantou, já que os guardas acabavam se desentendendo e deixavam de 
cumprir suas obrigações”. 

 
 
De acordo com Laranjeira (2003), em 1970, a Prefeitura decidiu controlar o adensamento da área 

proibindo a construção de novos barracos, assim como a comercialização dos existentes. A partir de 1972, 
quando houve um relaxamento desse controle, verificou-se um expressivo aumento da população, passando 
de cerca de 60 domicílios para 736 (748 famílias), que abrigavam 3.020 habitantes, ocupando uma área de 
35.400m². 

A Sacadura Cabral pode ser dividida em Sacadura Alta e Sacadura Baixa e, em relação ao histórico 
da Sacadura Alta a literatura destaca a Feira de Cavalos que havia no local, próxima a favela Sacadura/Prestes 
Maia que também trazia muitos problemas como carrapatos e mau cheiro. De acordo com depoimento 
contido em documento da Prefeitura Municipal de Santo André (1992):  

 
“...a feira de cavalos era tradicional, animava os comércios e a vida de toda a 

favela; quando foi tirada, o pessoal reclamou..” 
 
Em relação ao histórico da Sacadura Baixa o destaque fica a cargo das enchentes que atingiam toda 

a região em épocas de chuva devido à ocupação da várzea do Riberão dos Meninos e ocupação de terrenos 
baixos. 

O início do projeto de urbanização da favela Sacadura Cabral data de 1997, nesta época a favela se 
estendia por uma área de 42.000m² onde residiam no local 780 famílias e cerca de 2/5 das casas eram de 
madeira, em condições bastante precárias (Santos, 2002). Seu projeto de urbanização era parte de um 
projeto maior chamado Programa Integrado de Inclusão Social (PIIS) e que depois foi denominado Santo 
André Mais Igual. 
 

  
Vista aérea da favela de Sacadura Cabral (s/d). Fonte: Prefeitura Municipal de Santo André 
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Rua Luis de Camões, sem pavimentação (1999). Fonte: Blanco Jr., 2006 

 

   
Sacadura Cabral (s/d). Fonte: Museu de Santo André 

 
As intervenções da urbanização da favela Sacadura Cabral foram expressivas. Ao invés de ações 

superficiais como o asfaltamento de ruas, construção de calçadas e provimento de iluminação, foram 
observadas mudanças profundas no arranjo urbano. Foram deslocadas 200 famílias para conjunto 
habitacional situado próximo à favela (Prestes Maia) e a área alagável da favela foi aterrada elevando seu 
nível em 2,4 m. Foram realizadas obras de infraestrutura (abastecimento de água, coleta de esgoto, energia, 
etc...), eliminação de situações de risco, construção de centros comunitários, praças, quadras poliesportivas, 
dentre outros; tudo realizado com discussão e participação comunitária (Paula, 2011). 
 
 

   
Urbanização da Sacadura Cabral (s/d). Fonte: Museu de Santo André 
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Urbanização da Sacadura Cabral (s/d). Fonte: Museu de Santo André 
 

 

  
Centro de Negócios e Serviços no núcleo Sacadura Cabral. Fonte: Denaldi, 2003. 

 
Atualmente, de acordo com dados do Censo IBGE, realizado em 2010, a comunidade de Sacadura 

Cabral abriga 2057 pessoas residentes em 541 domicílios, todos abastecidos por rede de água e rede de 
energia, além de lixo coletado. 
 

 
Comunidade Sacadura Cabral. Fonte: Bueno, 2008. 
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Sacadura Cabral. Fonte: MDDF, 2016 

 
 
5. Histórico Conjunto Habitacional Prestes Maia 
 

O Conjunto Habitacional Prestes Maia foi construído na margem da Avenida Prestes Maia e a 2,5 
Km da Rodovia Anchieta. Localiza-se na Vila Sacadura Cabral – bairro situado na região noroeste da cidade de 
Santo André, na divisa com São Bernardo do Campo e, portanto, todo resgate da história desse bairro, já 
apresentado no histórico da comunidade de Sacadura Cabral é importante para entendimento da ocupação 
local. 

Especificamente em relação ao histórico do Conjunto Habitacional Prestes Maia, vale ressaltar que 
esse conjunto consistiu na primeira experiência de habitação de Interesse Social promovida pelo município 
de Santo André, no início da década de 1990. A primeira etapa das construções foi concluída em 1992 e as 
primeiras unidades do conjunto foram destinadas a servidores municipais (Marguti, 2013). 
 

   
Construção do Conjunto Prestes Maia (s/d). Fonte: Museu de Santo André 
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Construção do Conjunto Prestes Maia (s/d). Fonte: Museu de Santo André 

 
De acordo com Blanco Jr. (2006), o Conjunto Prestes Maia abrigou famílias transferidas de todos os 

núcleos integrantes do Programa Santo André Mais Igual. 
A partir de 1997 o conjunto passa a abrigar moradores dos assentamentos precários localizados no 

seu entorno, a saber: Sacadura Cabral, Tamarutaca, Quilombo e Gonçalo Zarco. Da Sacadura Cabral foram 
removidas 200 famílias para o Conjunto Prestes Maia (Almeida, Silva e Bueno, 2008) no intuito de abrir 
“espaço” para obras de urbanização da favela Sacadura Cabral; do Quilombo II foram para o conjunto 60 
famílias (Laranjeira, 2003), dos demais assentamentos, não foram encontrados dados específicos. 
 

 
Conjunto Habitacional Prestes Maia e assentamentos precários do entorno de onde saíram famílias para residir no conjunto. Fonte: 
Marguti (2013) 

 
No início da década de 2000, chegou também ao Conjunto Prestes Maia moradores antes 

residentes em assentamentos precários mais distantes, como: Maurício de Medeiros, Jardim Cristiane e 
Espírito Santo. De Maurício de Medeiros vieram 120 famílias em 2003, do Jardim Cristiane foram transferidas 
40 famílias em 2007 e do Espírito Santo saíram também 40 famílias para o conjunto em 2008 (Marguti, 2013). 
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Conjunto Habitacional Prestes Maia e assentamentos precários mais distantes, de onde vieram famílias para o conjunto. Fonte: 
Marguti (2013) 

 
Em adição, durante a urbanização de Capuava, o Conjunto Prestes Maia recebeu também 10 

famílias oriundas do referido assentamento (Xavier, 2009). Assim como recebeu 118 famílias oriundas do 
Marginal Guarará e 25 famílias oriundas do Gonçalo Zarco (Blanco Jr., 2006). 
 

 
Conjunto Habitacional Prestes Maia. Fonte: Almeida (2008) 
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