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RESUMO 
 
 

Com o crescimento atual da cidade de Taubaté, localizada na Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, muitas empresas vêm sendo instaladas na região, passando a 
apresentar uma alta demanda de serviços, infraestrutura e lazer e consequentemente, trazendo 
consigo novos moradores, com alto poder aquisitivo, formado principalmente por empresários. 
Atualmente na cidade de Taubaté existem poucas opções voltadas às moradias de alto padrão, 
principalmente tratando-se de edifícios unifamiliares. Este Trabalho Final de Graduação 
consiste na elaboração de um projeto de edifício unifamiliar, com um conceito, diferenciado, de 
casa, onde se busca assim, aplicar os principais conceitos do espaço do morar, procurando 
conhecer todos os passos para sua elaboração desde a concepção arquitetônica até o projeto 
final de interiores e execução, aplicando os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. 
Será uma pesquisa combinada aplicada onde utilizarei os procedimentos técnicos como 
Pesquisa Bibliográfica para a construção de conceito, as visitas técnicas para a construção de 
repertório, a Pesquisa icnográfica, para a reflexão sobre o partido, a pesquisa Documental para 
aplicação das normas e as leis sobre a execução do trabalho e do projeto e os estudos de 
caso. O conceito edifício-casa foi projetado para que se tenha a sensação de liberdade e 
independência que uma casa proporciona, mas com a segurança e praticidade oferecidos por 
um edifício, formando um conjunto de alto padrão moderno, arrojado e ao mesmo tempo com 
itens sustentáveis a seguir, como: obra com lixos recicláveis, predomínio do uso de alumínio e 
vidro (os quias causam menos impacto ao meio-ambiente quando descartados, dentre outros). 
O projeto destaca-se pelas grandes aberturas das janelas e portas que vão do chão ao teto, 
com predominância do uso de vidro para os fechamentos, visando a entrada da iluminação 
natural na residência, utilizando menos energia e aumentando a integração com o ambiente 
externo e seu entorno, além de acendimento automatizado de iluminação. Para dar a sensação 
de estar em uma casa foram criados grandes jardins integrando a natureza com o edifício, por 
meio de amplas varandas na qual é possível uma vista de 360º, compondo uma arquitetura de 
exclusividade, com predominância da tecnologia e conforto. O edifício-casa foi pensando em 
cada detalhe, projetando todos os ambientes possíveis que um empreendimento de altíssimo 
padrão deve ter. Os estudos de caso foram todos baseados nos de Miami Beach, Flórida/EUA. 
O terreno para a implantação deste projeto situa-se em um local estratégico, privilegiado e 
muito bem localizado, em uma área nobre da cidade, bem valorizada, que se encontra ainda 
em constante desenvolvimento, mas que já possui uma boa infraestrutura no seu entorno, 
estando próximo à Avenida Itália, ao Taubaté Shopping, e ao bairro Independência. 


