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RESUMO 
 
 

 RESIDENCIAL CLEVER PREDIO DE LUXO INTELIGENTE SEU MUNDO EM SUA CASA 
RESUMO O grande problema da construção civil, assim como da arquitetura, são os recursos 
necessários para que se possa realizar uma obra, pois a atividade é considerada uma das 
maiores consumidoras de recursos como energia, água e materiais sólidos como britas e areia. 
Isto já vem sendo discutido desde 1987. Outro problema é o consumo pós obra, ou seja, o 
consumo da edificação durante sua vida útil, chegando a ser um fator muito importante para o 
meio ambiente, pois esses gastos de recursos em sua maioria, não são de recursos naturais 
renováveis, e sim de recursos naturais não renováveis, como a energia vinda de indústria de 
queima de minerais, ou água gasta sem sua devida importância. Isto sem falar de um bom 
desenho arquitetônico aproveitando todo o conforto ambiental que o próprio entorno pode 
trazer, como o aproveitamento dos recursos naturais como vento, sol, topografia, vegetação, 
recursos hídricos e outros que possam existir na região. O projeto apresentado tem base nos 
fatores acima citados como sustentável, e junto a eles a intenção de desenvolver uma 
construção de alto padrão para a cidade de Taubaté, com a escolha de um terreno favorável à 
sua intenção e valorização, sendo localizado em uma parte nobre da cidade e tendo fácil 
acesso e mobilidade urbana. Os benefícios desse empreendimento aos moradores são da 
escolha de um apartamento de luxo que possa acomodar uma família com segurança, 
contando com espaços que farão do seu dia-a-dia mais prazerosos, oferecendo grande área de 
lazer e uma bela vista para o parque ao lado, além de propor um estilo de vida mais 
sustentável, com hábitos implantados pelo condomínio, como seleção de resíduos, plantação 
de hortifrútis atividades sociais entre outros. Mas o grande diferencial deste empreendimento 
será o certificado de sustentabilidade que ele irá carregar, com estudos de aproveitamento de 
recursos naturais, forma construtiva, e materiais utilizados, que farão desse não só apenas 
mais um prédio de luxo, mas sim um diferencial na cidade e modelo de sustentabilidade. O seu 
sistema construtivo terá estrutura metálica, lajes steel deck e paredes pré-montadas. Isso fará 
com que seus resíduos sejam minimizados. Além disso, sua fachada direcionada ao vento 
predominante e sol nascente, proporcionará um bom aproveitamento de luz e ventilação 
natural, diminuindo também seu consumo energético. O reaproveitamento da água da chuva 
terá usos como irrigações de jardim, descargas, e demais usos de água não potáveis. O 
entorno dos prédios será bem arborizado e cada apartamento terá terraços-jardim, que trarão 
maior conforto térmico para cada unidade. Outras soluções no desenho do edifício como brise 
externo, placas fotovoltaicas instaladas nas fachadas e curvatura da fachada para 
direcionamento do vento são entendidas como uma arquitetura desenvolvida e pensada desde 
seu projeto inicial para o aproveitamento de recursos naturais, a diminuição de resíduos e o 
uso de materiais ecologicamente corretos. A intenção é que o empreendimento tenha um 
impacto ambiental baixo, assim como minimizar os consumos ao máximo no decorrer da sua 
vida útil, fazendo do Residencial Clever um empreendimento jamais visto na cidade de 
Taubaté.  


