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RESUMO 
 
 

O Presente trabalho visa oferecer a implantação de uma casa Noturna no terreno da antiga 
Fábrica Zolco, na Avenida Carlos Pedroso da Silveira em Taubaté – São Paulo, como uma 
opção de lazer que considere todas as normas, começando pelo zoneamento do bairro, 
legislações e prezando principalmente a segurança. O trabalho citado abordará questões que 
são primordiais para a elaboração de um projeto e quais são os dados que precisam ser 
coletados. Primeiramente os estudos de caso que me nortearam para seguir uma linha 
arquitetônica moderna e contemporânea, utilizando de projetos com mesmo tema e também 
fachadas de residências bem resolvidas arquitetonicamente. As visitas técnicas realizadas na 
mesma cidade e também em países diferentes como Grécia e Irlanda possibilitaram uma gama 
maior de repertorio que auxiliaram a entender o funcionamento de uma Casa Noturna e quais 
são os pontos positivos e os negativos que precisam ser melhorados. Com o partido adotado, 
foi preciso escolher um terreno que comportasse o estabelecimento, tivesse infraestrutura para 
receber muitas pessoas e fosse bem localizado, primeiramente foi pensado em algo no 
banhado em São José dos Campos, porém como há certa carência em Taubaté de um local 
para Casa Noturna projetada desde o principio para essa finalidade, foi decidido procurar um 
terreno que incorporasse esses quesitos. O programa de necessidades foi sendo pensado 
desde o começo para que fosse bem resolvido e que tivesse soluções tecnológicas para o 
resfriamento e acústica. Foi evitado pontos de aglomeração e escoamento rápido de pessoas 
caso necessário, porém ao mesmo tempo contemplando uma solução arquitetônica 
harmoniosa, agradável e confortável, à vista disso, foi pensado em uma planta limpa e com o 
mínimo de cantos, o que auxilia na mobilidade das pessoas. Também se criou um espaço 
superior que funcionará como restaurante e terá de bônus uma incrível vista para a serra da 
Mantiqueira; que foi um dos pontos decisivos para a escolha do terreno, que possibilitará a 
junto degustação a contemplação do por do sol. A decoração interna foi desenvolvida para que 
se possa descobrir o estabelecimento aos poucos, com diversos ambientes criados para o 
deslumbre dos frequentadores, seguindo uma linha mais requintada e moderna, mas que 
também acolha e deixem-nos o mais confortável possível. Com isso a cidade ganhará uma 
infraestrutura que funciona tanto de dia quanto à noite e que possibilita o suporte para diversas 
situações de lazer, um estabelecimento que prezará a qualidade e conforto. Foi-se 
desenvolvido um projeto que compreendesse a necessidade dos usuários e da cidade, sendo 
um diferencial para o entretenimento. 


