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RESUMO 
 
 

ASSOCIAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO DE TAUBATÉ - UMA LEITURA ESPACIAL 
PARA A ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE RESUMO O espaço natural é base material na 
cadeia produtiva do desenvolvimento humano. A criação de novas formas na arquitetura passa 
do processo de transformação de matéria prima em material para atender a uma dada função. 
O objetivo deste trabalho é fazer uma análise da estrutura espacial, considerando o território, 
paisagem e volume arquitetônico construído. A metodologia é um estudo de caso na 
Associação Terminal Rodoviário Urbano de Taubaté- SP, conhecida popularmente como 
Rodoviária Velha que está localizada ao lado do Parque Dr. Barbosa de Oliveira, no centro da 
cidade. Sua localidade se encontra no ponto de convergência da cidade de Taubaté, 
conectando o centro aos bairros mais distantes, tornando-se assim um dos mais importantes 
pontos nodais da cidade. A paisagem ao seu redor é bem diversificada. É possível observar 
contrastes entre a praça arboriza e calma, versus o espaço concretado e asfaltado do prédio da 
rodoviária e seu redor muito movimentado, assim como também há o contraste entre o prédio 
da rodoviária que é uma construção horizontal de dois pavimentos contra os prédios verticais e 
altos do centro de Taubaté. Também não se pode esquecer o contraste causado pelo novo e 
moderno junto com o antigo como, por exemplo, a Estação Ferroviária de Taubaté, que é um 
monumento histórico-cultural da cidade. A Rodoviária Velha é o único terminal responsável 
pelo transporte urbano público e coletivo em Taubaté. São atendidas 26 linhas que são 
realizadas pela empresa ABC Transportes. Também a rodoviária oferece outras opções de 
transporte para seus passageiros como táxi, moto táxis e vans, essa última como transporte 
complementar. É importante ressaltar que a rodoviária é uma construção de uso misto, ou seja, 
possui mais de uma função em um mesmo estabelecimento, neste caso, a parte comercial que 
totaliza 70 boxes, além de empresas de prestação de serviços no pavimento superior, uma 
base da PM, entre outros. A Rodoviária Velha foi projetada para se tornar um modal de 
conexão e, posteriormente, de substituição ao transporte ferroviário que se tornou obsoleto 
diante da praticidade dos automóveis. O transporte ferroviário da cidade era uma ligação entre 
Rio de Janeiro e São Paulo que atualmente é feito pela rodovia Presidente Dutra. Então, para 
atender o grande número de pessoas que necessitam do transporte público, o local possui uma 
infraestrutura básica como, por exemplo, rede de água e esgoto, coleta de lixo, iluminação, 
telefonia e Internet, entre outros, porém suas ruas se encontram em estado precário. Segundo 
o seu desenho universal, a Rodoviária não é uma construção sustentável porque não atende 
de forma fiel seu objetivo. Apesar de funcionar de forma adequada as vindas e partidas dos 
ônibus, seu espaço é pequeno e os corredores estreitos aumentam a sensação de 
apinhamento, o que dificulta a locomoção de deficientes físicos e, também, dos não deficientes. 
Tudo isso somado ao fato de que a região da Rodoviária Velha não possui equipamentos e 
serviços urbanos suficientes para atender as necessidades das pessoas que circulam 
diariamente por lá (não há postos de saúde nem escolas nos arredores) faz com que cada vez 
mais as pessoas optem por outros meios de transporte o que causa uma superlotação de 
carros nas ruas. Ou seja, entender os processos urbanos e funções sociais que deram formas 
à Rodoviária e que corroboraram para determinada composição faz parte de um processo de 
compreensão de como esse desenvolvimento urbano se utiliza dos recursos naturais, o que 
nos leva a refletir sobre o desenvolvimento urbano sustentável. Palavras-chave: Associação 
Terminal Rodoviário Urbano de Taubaté. Análise espacial. Leitura da área. 


