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RESUMO 
 
 

ESPAÇO PARA CASAMENTO E CASA DA NOIVA O Espaço para casamento e casa da noiva, 
está localizado no Bairro do Bonfim, na Cidade de Taubaté, Vale do Paraíba, São Paulo. 
Concebido para proporcionar a realização de sonhos de uma forma singular, a casa possui 
uma infraestrutura completa que possibilita a realização de todas as etapas do evento em um 
único local. Além da Capela para a Cerimônia e o Salão de festas, haverá um espaço exclusivo 
para atender a noiva e suas convidadas. A casa da noiva será um dos pontos principais do 
projeto, pois terá não somente o dia da noiva, que conta com um atendimento completo, mas 
também um espaço para preparar madrinhas, família, amigas e convidadas da noiva. Além 
disso, a casa contará com um suporte exclusivo, com café, passadeira e quarto para trocas de 
roupa. Com sua Arquitetura Moderna, o projeto privilegia a transparência e o contato com o 
exterior. Dentre tantos diferenciais, a casa contará com um Jardim Francês exclusivo, que da 
ao ambiente a imponência, característica de grandes eventos. O Jardim será o diferencial 
dentre todos os espaços pesquisados em Taubaté, além de servir para fotos após a cerimônia. 
A proposta deste trabalho se deu por meio de estudos de necessidades básicas voltadas para 
esses locais, além de pesquisas que foram fundamentais para dar sustento às propostas 
apresentadas, através de Estudos de caso e Visitas Técnicas. Através dessas pesquisas, 
foram analisadas de uma forma especial a localização de outros espaços existentes em 
Taubaté e região, concluindo-se que a maioria deles se encontram em locais distantes, de 
difícil acesso, sem ruas asfaltadas, sem segurança necessária e muitas vezes sem 
equipamentos de iluminação. O terreno escolhido para este projeto, está localizado em uma 
área que ainda se encontra em crescimento, porém, a área está em boas condições, contendo 
equipamentos de iluminação e ruas em bom estado. Além da segurança aos usuários devido a 
localização e o fácil acesso, o projeto irá valorizar ainda mais o bairro. Para o entendimento do 
projeto foram realizadas pranchas, a fim de representar a idéia, com: Levantamentos métricos, 
Estudo da área, Estudo do terreno, Topografia, Estudo da implantação, Ventos predominantes, 
Nascente e Poente, Plantas, Volumetria, proposta arquitetônica e paisagística. Entendo ser de 
grande valia o projeto proposto, visto que Taubaté não possui um espaço exclusivo para este 
tipo de atividade, que apresenta uma proposta diferenciada dos outros espaços existentes na 
cidade, além de um item que considero de extrema importância: a segurança. Palavras-chave: 
casamento; jardim francês; Taubaté;  


