
PROJETO DE URBANIZAÇÃO  

DA FAVELA VITAL BRASIL 

Congresso da Rede Metropolis

Porto Alegre, Brasil, 23 de novembro de 2011.



LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

BRASIL SÃO PAULO

GUARULHOS



Municipio de Guarulhos
• Segunda maior cidade do Estado de São Paulo;

• 8ª maior PIB Brasileiro;

• População superior a 1,2 milhão de pessoas;

• Área territorial 341km²

• 33% do território em área de preservação ambiental (112 km²);

• O Aeroporto Internacional de Guarulhos é o maior da América do Sul;

• Localização estratégica entre as duas principais rodovias do país, Pres. Dutra 
(SP – RJ) e Fernão Dias (SP – MG);

• Proximidade de 90 km com o Porto de Santos, o maior do Hemisfério Sul.



Município de Guarulhos



Contexto da Ação

-  A favela à ser urbanizada está localizada no loteamento da 
Cidade Satélite de Cumbica;

- Faz parte de um projeto de reurbanização que encontra-se na 3ª 
etapa, que até o presente momento atendeu cerca de 2.100 
famílias;

- A ação de reurbanização tem por objetivo realocar as famílias 
para unidades habitacionais de interesse social e urbanizar a área 
com a construção de vias públicas, praças e escolas no local. 

- Durante todas etapas do projeto serão realizadas ações sociais e 
ambientas com participação ativa de toda população atendida no 
projeto. 



- Obras de infraestrutura: implantação de redes de abastecimento de 
água, de coleta de esgotos e de drenagem, abertura e pavimentação 
do sistema viário, contenção de encostas e margens de córrego, 
recuperação ambiental, áreas de lazer, provisão habitacional interna e 
em área de reassentamento, 

- Desenvolvimento do trabalho técnico social com a participação da 
comunidade em todo o processo de discussão e implementação das 
obras, objetivando a mobilização comunitária, ações de saneamento 
ambiental e geração de emprego e renda e a regularização fundiária 
sustentável da área de intervenção e das áreas de reassentamento,

O Projeto



Favela Vital Brasil

Dados Gerais:
Atendimento: 6.534 famílias
População do assentamento precário: 20.451 
habitantes
Média de ocupação: 3.13 hab/dom
Área ocupada: 547.586,66 m²







Valor total da ação: € 90.000.000,00

Tempo de execução das ações: 45 meses

36 meses de obras
36 meses de trabalho técnico social
09 meses de pós ocupação
45 meses de regularização fundiária

Demanda ao FMDV



Contatos:

Fernando Santomauro

Coordenador de Relações Internacionais

Telefone: + 55 11 2087 7620
fernandosantomauro@guarulhos.sp.gov.br 

Orlando Fantazzini
Secretário de Habitação
Telefone: + 55 11 2088 5602
orlandofantazzini@guarulhos.sp.gov.br 
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