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RESUMO 
 
 

RECONSTRUINDO A PAISAGEM DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA - DESAPROPRIAÇÃO E 
ESTUDO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL NO MORRO 
DO CRUZEIRO São Luiz do Paraitinga é um município do estado de São Paulo de grande 
importância turística e histórica para a região do Vale do Paraíba, sua tradição caipira e suas 
festas culturais atraem grandes quantidades de turistas para a região todos os anos. Além 
dessas manifestações, outro destaque do município é o seu Centro Histórico, atualmente 
tombado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – graças ao seu 
traçado urbano racional pouco visto em outros municípios, e, principalmente aos prédios 
históricos de estilo neocolonial que garantem à cidade um gabarito único e digno de 
preservação e estudos. Como todas as cidades da região, São Luiz do Paraitinga também está 
sofrendo há alguns anos o processo de crescimento urbano desordenado devido ao êxodo 
rural, onde famílias que abandonam a zona rural da cidade se deslocam para seu centro 
urbanizado, processo esse dificultado pela topografia na qual o município está inserido, 
localizado em uma região geográfica de “Mares de Morros”, a cidade não tem muitas opções 
de crescimento se não utilizar desta topografia acidentada para crescer, atitude essa que gera 
inúmeros problemas, desde catástrofes naturais até o comprometimento de sua imagem. O 
bairro Morro do Cruzeiro é um importante foco de estudo dessa degradação visual que o 
município está sofrendo. Localizado bem próximo ao Centro Histórico, ele hoje recebe uma 
ocupação ilegal de mais de 300 habitações – algumas em estado de risco. O estudo aqui 
apresentado está sendo feito de maneira a evitar essa ocupação de forma desordenada e 
arriscada, e trabalhar a implantação de um conjunto habitacional que ofereça à população 
moradia de qualidade e com a segurança necessária, além de levar em consideração 
importantes questões ambientais como Áreas de Preservação Permanente de Topos de Morros 
e o perigo iminente de deslizamentos causados pelo escoamento de águas de chuva. O 
objetivo se constitui em desapropriar as moradias atuais e realocar essa população no conjunto 
futuramente implantado. O projeto contará com inovadoras técnicas construtivas e, com o 
auxílio do paisagismo, os edifícios serão camuflados ao morro evitando o comprometimento da 
imagem do Centro Histórico. São Luiz do Paraitinga é uma cidade de grandes restrições 
projetuais, o cuidado em não comprometer sua imagem histórica faz com que muitas vezes a 
cidade fique congelada no tempo, com soluções arquitetônicas criativas e modernas é possível 
criar construções que se comuniquem com o Centro Histórico trazendo à cidade um sopro do 
moderno sem que isso faça com que aquele perca seu destaque e importância. Palavras-
chave: São Luiz do Paraitinga, conjunto habitacional, projeto arquitetônico. 


