
ZL VÓRTICE 

ATIVIDADES E PROPOSTAS 



ZL Vórtice é um projeto de investigação e práticas 
urbanas experimentais. Reúne pesquisadores, 

arquitetos, engenheiros e artistas, junto com as 
comunidades locais, em colaboração com 

instituições públicas e privadas voltadas para a 
gestão e o desenvolvimento urbano e social.   

 

http://zlvortice.wordpress.com 
 



SP Zona Leste                                            ZL Vórtice 



O território 

    O projeto ZL Vórtice abarca o território 
delimitado pelas avenidas Aricanduva e Jacú-
Pêssego. Ao norte, a várzea do rio Tietê, e no 

vértice, ao sul, o parque do Carmo.  

 







 Essa área da Zona Leste de São Paulo passa por 
intensos processos de transformação, devido 

aos grandes investimentos em infraestrutura e 
equipamentos públicos.  

É o lugar da emergência de novas configurações 
urbanas e de novas práticas sociais. Mas 

também apresenta situações críticas, 
resultantes de ocupações em várzeas e 

córregos, moradia precária e mobilidade e 
conectividade limitadas. 



 

ZL Vórtice 
 



A região pode ser recortada em três territórios principais: 



Atividades realizadas: 

Simpósio realizado no 
Centro Universitário 
Maria Antônia (de 

abril a junho de 
2013), com 47 
apresentações, 

reunindo gestores 
públicos, urbanistas, 
arquitetos, cientistas 

e artistas. 



Pesquisas iniciais realizadas por professores e alunos da FAU-USP, Escola 
da Cidade e PUC – TIDD (Tecnologias da Inteligência e Design Digital). 





Workshops e visitas 
técnicas realizadas 
(em 2014) com 
agências públicas que 
pesquisam e operam 
na região. 

  

 

Emplasa, CDHU e 
SMDU / SP Urbanismo 









 

 

 

 

      FOTOGRAFIA 

 

Três fotógrafos  estão  
fazendo um retrato da 
região. 

 
 

 

Apoio  

Instituto Tomie Ohtake  



Mauro Restiffe 



Arnaldo Pappalardo 



Pio Figueiroa 



Mapeamento urbano e sociocultural 

    ZL Vórtice atualmente promove um 
levantamento do território, com o apoio do 

SESC.  

Objetivo: detectar as dinâmicas da paisagem, 
grandes obras de infraestrutura e 

reurbanização, modos de morar e produzir, 
dispositivos de mobilidade e comunicação, 

organizações e práticas comunitárias e 
processos urbanos críticos.  



                                                                                                             Mapeamento urbano  
 
Análise das configurações e dinâmicas urbanas do território. Obtenção, consolidação e análise 
dos dados existentes e criação de uma base cartográfica unificada e georeferenciada para a área. 
Trabalho em cooperação com as agências públicas. 



Mapeamento  sociocultural 

      Levantamento de campo 
      A região será dividida em diferentes áreas, nas quais uma equipe fará 

percursos e visitas aos locais de concentração e atividades comunitárias, 
realizando entrevistas e registros fotográficos e em vídeo. Atividade 
realizada em conjunto com as equipes do SESC. 

  
      História 
      Construção de uma história da ZL, relacionada com as coletividades, os 

lugares, trabalho e movimentos sociais. Migração, olarias e fábricas, 
ocupações e lutas sociais. Trabalhar com o arcevo do Padre Ticão, a Escola 
da Cidadania e os pesquisadores da EACH-USP Leste e da UNIFESP.  

        
      Coletor de imagens 
      Recolher imagens caseiras, feitas de formas despretensiosas e que trazem o 

registro de rituais públicos e privados. Casamentos, festas de rua, passeios 
em parques, janelas de trens, encontros dominicais e futebol de amigos. 
Registros de situações singulares em dobras urbanas. 



Oficinas 

        Serão realizadas oficinas artísticas em 

diferentes bairros da região, viabilizadas pelo 

ProAC (Secretaria Estadual de Cultura). Dez 

artistas convidados, em conjunto com 

criadores e moradores locais, desenvolverão 

registros fotográficos e em vídeo, com 

dispositivos digitais para internet. 

Mapeamentos feitos pela coleta e reuso de 

materiais descartados. Criadores que 

trabalham com diferentes materiais, com 

grande experiência na condução de projetos 

comunitários e interativos. 



Canteiros 

    ZL Vórtice objetiva implantar canteiros de 
experimentação na Zona Leste.  

Os canteiros consistem em seminários e 
laboratórios, reunindo artistas, arquitetos, 

designers, cientistas e gestores públicos com as 
comunidades locais para desenvolver projetos 

relacionados a infraestrutura e urbanismo, 
moradia, território produtivo, reciclagem, 

mobilidade, conectividade e espaço público. 



Canteiros Várzea do Tietê  
                                                                                                                                 Em parceria com a CDHU 

 

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 



Art in Megacity 

zlvortice.wordpress.com 
 


