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Após diversas reuniões com gestores locais ficou definido que a frente de estudos da 

UNESP – Campus de Itapeva iria atuar de forma efetiva na elaboração de um anti-projeto 

para a construção de um Ponto de Informações Turísticas (PIT). Deram-se início as 

discussões para definição de algumas diretrizes necessárias para a elaboração do primeiro 

anteprojeto. Foram abordados alguns questionamentos como: localização estratégica, 

quantidade de pontos turísticos, informações essenciais de lazer e cultura ao turista que já se 

encontra na cidade, área necessária de acolhimento e gerenciamento dos serviços. 

Definidos todos os questionamentos apontados anteriormente, foi proposta uma 

primeira versão para o PIT (Figura 1). O edifício de aproximadamente 30 m² de área 

construída compõe-se de tesouras pré-fabricadas de madeira de pinus tratado utilizando 

ligações do tipo gang nail (chapa metálica dentada), elementos de vedação utilizando 

tecnologia de wood frame, cobertura leve de telha de fibras vegetais e painéis deslizantes com 

função de fechamento e informação. 

 

 

Figura 1 – Primeira proposta de anteprojeto para a construção do PIT.  

 



Após a apresentação desta proposta, iniciaram-se novas discussões com representantes 

da Secretaria de Obras e Secretaria de Planejamento Urbano em conjunto com coordenadores 

do projeto, identificando-se a necessidade de além de informar os turistas, atrair novos 

visitantes a São Luiz do Paraitinga, aproveitando a localização geográfica da cidade que está 

na rota de passagem de turistas que se deslocam para o litoral norte do Estado de São Paulo. 

Sendo assim, observou-se a necessidade de se criar um espaço mais amplo (Centro de 

Informações Turística - CIT) e estrategicamente posicionado na rodovia, com diversos 

serviços de apoio aos turistas, aproveitando para a divulgação dos eventos culturais e 

possibilidades de turismo e lazer que a cidade oferece. 


