
Ÿ A porcentagem atual de idosos no Brasil é de 12,5% 
e deverá alcançar os 30% até 2050. Passando a ser 
considerada uma “nação envelhecida”, conforme a 
OMS essa classificação é dada aos países com 
mais de 14% da população constituída de idosos.

Ÿ Segundo o IBGE (2010), o município de Barão de 
Cotegipe/RS possuía 17,3% de idosos em seu 
território.

Ÿ No Estado do Rio Grande do Sul a população de 
idosos saltará dos atuais 12,7% para 29% até 2060. 
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Ÿ Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU é um plano de ação para as 
pessoas, para o planeta e para a prosperidade. 

Ÿ As pessoas precisam melhorar suas habilidades 
ao longo da vida para lidar com os desafios da vida 
contemporânea. 

Ÿ De acordo com o ESTATUTO DO IDOSO (LEI 
FEDERAL Nº 10.741/2003) é obrigação da 
comunidade e do poder público assegurar e 
estimular alternativas de assistência ao idoso.

OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um 
anteprojeto arquitetônico de um centro de convivência de 
idosos, para a cidade de Barão de Cotegipe, no Rio 
Grande do Sul.

Ÿ Considerar a opinião da população idosa de Barão de Cotegipe.

Ÿ Elencar a arquitetura inclusiva, de acordo a Política Nacional do 
Idoso e o Estatuto do Idoso;

Ÿ Caracterizar o impacto positivo do anteprojeto arquitetônico no 
Envelhecimento Ativo;

Ÿ Atender as diretrizes de sustentabilidade.

localização

A área identificada para a realização da proposta do 
anteprojeto localiza-se na Rua Conego Pollon 
esquina com as Rua José Mantovani e Rua Gotardo 
Massarolo, no município de Barão de Cotegipe, no 
Rio Grande do Sul.

No princípio chamado de Floresta, o munícipio 
iniciou seu povoamento por volta do ano de 1911, 
quando, aos poucos, foram chegando os 
colonizadores italianos, poloneses, ucranianos, 
lituanos e caboclos. (IBGE, 2019).
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TOPOGRAFIA
A região onde se localiza o terreno, caracteriza-se por ser uma 
área de desnível. Contudo, para a construção da antiga 
escola o terreno foi terraplanado.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Localização do Estado do Rio 
Grande do Sul no Brasil.

Localização do município 
de Barão de Cotegipe no 
Estado do Rio Grande do Sul.

Limites do município 
de Barão de Cotegipe/RS.

Localização do terreno 
no município de Barão 
Cotegipe/RS.

Ÿ Foi definido o girassol como forma de 
representação deste conceito, por toda 
sua beleza e vitalidade. 

Ÿ O desenvolvimento de um anteprojeto de 
um Centro de Convivência de Idosos 
representa a valorização e o acolhimento 
aos idosos. 

Ÿ O conjunto de edificações foi idealizado 
como girassóis voltados para o leste e 
girassóis voltados para o oeste. 

Ÿ O girassol tem como uma de suas 
caracter ís t icas  s ingu lar  a  de ser 
heliotrópico, ou seja, a planta gira o caule 
sempre buscando posicionar-se com sua 
flor na direção do sol.

Ÿ Como uma forma de homenagem a 
cidade, o conceito arquitetônico escolhido 
foi "florescer". 

Ÿ O girassol tem como uma de suas 
caracter ís t icas  s ingu lar  a  de ser 
heliotrópico. 

conceito
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Ÿ Os setores administrativo/saúde, educacional e cultural possuíram 
cobertura com apenas uma água e estarão voltados para leste, 
representado os girassóis durante o dia. 

Ÿ Os setores esportivo e de serviços estarão voltados para o oeste e 
serão um bloco único com cobertura de duas águas (uma voltada para a 
outra), representando os girassóis durante a noite onde se voltam uns 
para os outros.
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Registros do Terreno.
Fonte: AUTOR (2019).
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