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RESUMO 
 
 

Situado entre os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, o Vale do Paraíba é uma região 
sócio-econômica que se encontra entre as duas principais metrópoles brasileiras. A região é 
cortada pela principal rodovia brasileira, Rodovia Presidente Dutra BR-116 ou “Via Dutra", que 
faz a conexão dessas grandes cidades e por onde passam uma grande parcela considerável 
do PIB do país. O panorama regional se concentra economicamente no transporte de cargas e 
mercadorias , ao fato de que a rodovia Presidente Dutra é o foco de caminhoneiros e viajantes, 
cujo seu papel é fundamental na economia brasileira. Este trabalho tem por objetivo propor 
uma arquitetura conceito para o Vale do Paraíba e para o Brasil , já que foi designado 
diretamente nos viajantes e caminhoneiros que utilizam a estrada como seu meio de trabalho. 
Um complexo de múltiplas funcionalidades, que irá agrupar as principais necessidades 
encontradas pelos viajantes bem como um lugar para o seu repouso. Se adaptará formalmente 
as condições climáticas, urbanas e programáticas da região com o propósito de oferecer um 
novo conceito de serviços e uma arquitetura inovadora. O CAC, oferecerá diversos serviços 
para os caminhoneiros que transitam pelas margens da Rodovia Presidente Dutra BR-116. 
Como o programa descreve, teremos : mecânica especializada para caminhões de grande e 
pequeno porte, serviços de revenda de acessórios para veículos de grande porte , como os 
caminhões, além de contar com espaço para estacionamento de caminhões com carga e total 
segurança. O programa inclui além dos itens acima, o principal objetivo da criação do CAC, o 
alojamento . Os caminhoneiros poderão desfrutar de total segurança e comodidade com os 
serviços prestados pelo CAC. Ao estacionarem os caminhões dentro do pátio do CAC , eles 
poderão se alojar em apartamentos com todo o conforto sem preocupação em relação ao seu 
caminhão e sua carga transportada. Com todos esses atributos já pensados em relação ao 
bem estar do caminhoneiro, o CAC se localiza próximo ao existente restaurante " Frango 
Assado" também as margens da Rodovia Presidente Dutra. Dentro do complexo do CAC, 
haverá uma passagem para os caminhoneiros usuários do Frango Assado acessar o 
estacionamento e deixar o seu caminhão rumo aos alojamentos. Para diversão e criação de um 
ambiente mais social dentro do complexo, o CAC disponibilizará algumas áreas comuns , como 
a praça superior ligando os blocos do edifício que estará fazendo parte da integração de jardins 
e alojamentos do edifício do CAC. Contudo o complexo oferecerá o maior conjunto de 
facilidades exclusivas aos caminhoneiros que ultilizam a Rodovia Presidente Dutra. 


