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terreno subsolo térreo mezanino

segundo pavimento pavimento tipo cobertura composição final
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38,00 m²01. apartamento 01

legenda

36,61 m²02. apartamento 02
75,89 m²03.  apartamento 03
5,00 m²04. banho PNE 01
32,61 m²05. dormitório/cozinha/estar 01
4,89 m²06. banho PNE 02
33,11 m²07. dormitório/cozinha/estar 02
5,35 m²08. banho PNE 03
4,62 m²09. lavabo
17,52 m²10. dormitório 01
17,52 m²11. dormitório 02/living

30,88 m²12. cozinha/área social
4,62 m²13. área técnica

49,35 m²14. circulação
3,80 m²15. lavabo
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86,69 m²
6,50 m²
5,29 m²
5,29 m²
5,98 m²
5,98 m²
6,37 m²
3,55 m²
3,50 m²
3,55 m²
3,55 m²

26,68 m²
11,49 m²

23,05 m²
28,84 m²
70,56 m²
119,45 m²

3,80 m²
154,12 m²

2,28 m²

01. restaurante
02. lavatório
03. lavabo PNE/fem
04. lavabo masc
05. vestiário masc
06. vestiário fem
07. pré higienização
08. lixo
09. central de gás
10. depósito
11. câmera fria
12. cozinha
13. bar
14. lavanderia
15. varanda
16. área de convivência
17. recepção
18. lavabo
19. jardim
20. dml

01. mezanino restaurante

legenda

02. lavatório
03. lavabo fem
04. lavabo masc
05. lavanderia
06. lavabo fem PNE
07. lavabo masc PNE
08. circulação
09. academia/pilates

84,67 m²

6,50 m²
3,22 m²
3,22 m²

23,04 m²
3,55 m²
3,55 m²

26,03 m²
109,45 m²
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O terreno localiza-se no município de Lajeado, no Vale do Taquari, Rio Grande do 
Sul. O lote escolhido para o projeto está inserido no bairro Americano, em uma 
área tranquila e de fácil acesso, localizado na rua Duque de Caxias, em frente à 
Praça João Zart Sobrinho, também conhecida como Praça do Papai Noel. 
Essas análises do local foram importantes para a definição do lote, elegendo 
assim, um local próximo de equipamentos públicos, praças e parques, possibili-
tando também o descolamento a pé dos moradores e o fácil acesso aos meios de 
transporte público. Também se considerou a topografia do terreno, que em sua 
totalidade é praticamente plana, facilitando a locomoção de cadeirantes, por 
exemplo.

O local possui uma grande potencialidade para investidores, por estar localizado 
em uma área nobre da cidade. Outro fator positivo, é o da feira do Produtor Rural, 
que ocorre semanalmente na praça em frente ao lote, com uma grande varieda-
de de produtos naturais.

A gleba possui formato irregular e está orientado em nordeste. Sua topografia 
apresenta um desnível de um metro e no lote existem apenas uma árvore de 
médio porte. 

O entorno é predominantemente residencial, característico de áreas próximas ao 
centro da cidade, onde pode-se encontrar equipamentos públicos importantes, 
escolas, comércios, parques e praças. As alturas das edificações variam de 1 a 19 
pavimentos.

O projeto propõe um edifício residencial exclusivo para idosos. O objetivo do proje-
to é o desenvolvimento de um local onde o idoso possa se planejar e se estruturar 
através do aging in place (envelhecer no lugar), com as devidas adaptações para 
lhe trazer segurança e independência. Com espaços públicos e privativos, o edifí-
cio busca oferecer um local de encontros, vivências, aprendizados, atendimentos, 
que, além de propor atividades voltadas para a terceira idade, dispõe de moradias, 
portanto, terá uma função mista: um corpo principal destinado à habitação e uma 
base comercial, com restaurante e serviços pertinentes ao sítio inserido e ao 
programa proposto. Será destinado a idosos independentes, ativos e preocupa-
dos em envelhecer com saúde, segurança e qualidade de vida. 
O projeto será desenvolvido a partir dos princípios de uma cohousing, voltado 
para o público idoso, com o intuito de incentivar a busca por uma vida mais 
saudável. 

A proposta será desenvolvida visando um empreendimento privado, patrocinado 
por investidores de empresas locais que acreditam na importância da qualidade 
de vida na terceira idade. O projeto estará apto para atender o grau I e II de depen-
dência do idoso, que poderá optar em locar um quartou ou adquirir um aparta-
mento, possuindo acesso a toda a infraestrutura do empreendimento em ambas 
as situações.

O município de Lajeado, aparece em 6º lugar no país em qualidade de vida, 
segundo dados do índice Firjan, e, em 7º no ranking de melhor lugar para pessoas 
com idade acima de 60 anos, conforme dados do Instituto de Longevidade Mon-
geral Aegon em parceria com a Getúlio Vargas (FGV). Lajeado possui uma infraes-
trutura de excelente qualidade, capaz de entusiasmar até aqueles que não 
dispensam a comodidade de morar em cidades maiores. 

O grupo de espaço coletivo engloba as atividades condominiais, enquanto o 
espaço aberto refere-se às áreas descobertas do condomínio. O espaço privativo 
contempla os apartamentos.

O espeço privado está destinado as apartamentos,, sendo 6 apartamentos por 
andar (4 de um dormitório e 2 de dois dormitórios). O pavimento de apartamen-
tos se repete 8 vezes,, ou seja, 48 apartamentos.
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