
CANTEIRO 
VÁRZEA DO TIETÊ 

ZL VÓRTICE 



    ZL Vórtice visa implantar canteiros de 
experimentação na Zona Leste.  

    Os canteiros vão reunir artistas, arquitetos, 
designers, engenheiros, cientistas e gestores 
públicos com as comunidades locais para 
desenvolver projetos relacionados a diferentes 
aspectos da região:  

    infraestrutura e urbanismo, paisagens críticas, 
moradia, território produtivo, reciclagem e 
espaço público.  



    Uma experimentação de novos materiais, 
processos de fabricação, dispositivos 
construtivos e agenciamentos sociais que 
favoreçam a inovação e a difusão tecnológica 
em áreas periféricas das metrópoles.  

    Cada canteiro será um laboratório urbano, 
criando protótipos que sirvam de paradigma 
para práticas coletivas e políticas públicas. 





Favelas e loteamentos irregulares 



Cangaíba 

Ermelino 
Matarazzo 

Vila Jacuí 

São Miguel 

Itaquera 

Ponte Rasa 

Artur Alvim Vila Matilde 

Penha 

Cidade Líder 

Parque do Carmo 

Legenda: 

           Núcleos regularização – Cidade Legal 2014 

          Casa Paulista / PMCMV 

          PMCMV – FAR  

           CDHU empreendimentos em obras e concluídos 

            Assentamentos Precários – CEM/CEBRAP – Censo 2010 

                    Áreas de risco – pontos ou perímetros. 

 
Assentamentos precários e áreas de risco                 CDHU 

 



A Várzea do Tietê 

     

    Os bairros formados pelas ocupações da várzea do 
Tietê configuram um urbanismo infraestrutural, em 
que grandes obras de drenagem e contenção 
ocorrem simultâneas a processos de reestruturação 
dos assentamentos. 

 

    Nos limites da cidade, os processos urbanos 
envolvem moradia precária, grandes obras de 
infraestrutura metropolitana e necessidade de 
proteção ao meio ambiente.  

 



A Várzea do Tietê 

     

    As áreas de proteção ambiental e o projeto de 
parque. As ocupações na várzea.  

    A implantação de infraestrutura de contenção 
e drenagem de águas.  

    As relações entre infraestrutura, urbanismo e 
moradia precária.  

 



VÁRZEA DO TIETÊ 

ITAQUERA - 
CARMO 



 SITUAÇÕES CRÍTICAS 
Várzea do Tietê – ocupações  

Fonte: Evolução da ocupação territorial – Fernanda  Lemes – Fund. Florestal 



O TERRITÓRIO OCUPADO 

Fonte: Trani – Seminário Cidades Sustentáveis -1998 



LINHA FÉRREA 

  União de Vila Nova / Jardim Pantanal CDHU 



CDHU                                                             Projeto de reurbanização 

 







Nova linha de VLT (projetada)                                                               EMPLASA 

 



CPTM – Estação de União de Vila Nova (projeto) 

 



Jardim Lapenna 

corrego 
Itaqueruna 

Nitroquímica 

ocupações recentes 

Sabesp 





ZONEAMENTO PROPOSTO DA APA   
(Plano de Manejo) 2014 

 

Fonte: Rosa Mancini 



Jardim Helena – Córrego Água Vermelha 
Concurso Renova SP – Robert de Paauw / Claudio Libeskind 

SEHAB / SIURB 



JARDIM HELENA 



JARDIM ROMANO 



Jardim Helena e Jardim Romano – área de meandros 

 

Foto: Fernanda Lemes – Fund. Florestal 





Polder do Jardim Romano  -  DAEE 



Jd Romano – infraestrutura, urbanismo e comunidade 





Urbanismo infraestrutural  



Infraestrutura, equipamento público e moradia 



 



 

PROJETO VÁRZEAS DO TIETÊ – SÃO PAULO 



 



 

União  Vila Nova - CDHU 



Núcleo Vila Jacuí 

Polder  
Jd Romano 

Polder Jd Helena 

Núcleo Itaim Biacica 

DAEE – Polderes e áreas de lazer 



Infraestrutura 

Urbanismo 

Habitação social 

Meio ambiente 

Sistemas informacionais 



principais agentes públicos 

Emplasa - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 

CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica  

SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras  

SMDU - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano  

SP Urbanismo 



 parcerias 

SESC 

SENAC 

Fundação Tide Setúbal 

FDZL 
Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste 



Canteiros Várzea do Tietê  

    Os assentamentos na várzea são condicionados pela 

infraestrutura, mas a enorme dimensão desses elementos 
torna difícil para as populações locais entendê-los como um 
sistema urbano e interagir com sua implantação e 
funcionamento. 

 

    Aproveitar a realização de importantes obras de infraestrutura 
(drenagem, canalização de córregos, construção de polderes) 
e a instalação de espaços públicos para promover a 
participação de diferentes especialistas (geólogos, urbanistas, 
engenheiros, artistas) e organizações comunitárias em 
processos de urbanização em grande escala.  

 



Canteiros Várzea do Tietê  
                                                                                                                                  

 

1) Infraestrutura de águas 
     O território da Várzea: as relações entre a infraestrutura, o meio ambiente, o urbano e 

o social. Dispositivos capazes de interagir com a dinâmica fluvial. 
  
2) O espaço público 
     Os processos de reurbanização e a criação de espaços públicos. As articulações entre 

habitação, o urbano (coletivo) e o meio ambiente. 
 
3) Habitação 
     Experimentação de novos materiais, tipologias e sistemas construtivos, novos modos 

de projetar e edificar em áreas urbanas críticas.  
  
4) Reciclagem / reuso 
     Novas maneiras de lidar com a gestão de resíduos e reciclagem. Redes sociais de 

processamento e reuso de materiais descartados.  
 
5) Cidade inteligente  
      Instalar conectividade no território. Um novo tipo de infraestrutura: as redes digitais. 

Cidade: coleta e transmissão de informação digital. 
 



Canteiros Várzea do Tietê 
Infraestrutura de águas  

Infraestrutura – paisagem - urbanismo 



Canteiros Várzea do Tietê 
Espaço público 

Urbanismo, espaço público e participação social  



Canteiros Várzea do Tietê 
Habitação – construir em situações críticas  

Novos materiais e  
sistemas construtivos 

Fundação Tide Setúbal 



Canteiros Várzea do Tietê 
Reciclagem  

IPT – unidade de reciclagem de resíduos de construção e demolição (RCD) 



Canteiros Várzea do Tietê 
Conectividade 

Nova infraestrutura: urbanismo como rede digital 



Redes digitais / sensores 



Laboratório de fabricação digital 
Tecnologia permite novas atividades produtivas na região 



    Projeto em desenvolvimento em colaboração com a 
CDHU, equipe coordenada por Eduardo Trani. 

 

    ZL Vórtice: 

    Adriana Levisky, Anna Dietzsch, Camille Bianchi, 
Robert de Paauw, Nelson Brissac, Jorge Bassani,   
José Guilherme Schutzer 



Art in Megacity 

zlvortice.wordpress.com 
 

zlvortice2013@gmail.com 

 
 


