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RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA IDOSOS 

 

1. RESUMO 
 
Esta pesquisa propõe-se a identificar parâmetros para elaboração de projetos residências 

para idosos que levem em consideração os aspectos inclusivos do espaço garantindo 

qualidade de vida, independência, segurança e conforto; abordando elementos projetuais de 

arquitetura e design como agentes integradores do ambiente edificado e acessível. Propõe-

se fundamentar em análises metodológicas do desenho arquitetônico, do partido, do projeto 

e design de interiores a fim de avaliar e identificar quais elementos, seja na concepção do 

projeto ou na execução da construção, que possibilitem a realização de atividades 

domésticas considerando os problemas físicos, do envelhecimento natural do corpo 

humano, doenças e suas consequências cotidianas do usuário da terceira idade. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho teve início em 2012, no desenvolvimento da iniciação científica denominada 

"Levantamentos da questão do idoso na sociedade contemporânea" onde o objetivo era 

propor parâmetro para elaboração de projetos residenciais inclusivos a partir de estudos 

sobre antropometria, desenho universal, acessibilidade, conforto ambiental, aparelhos 

ortopédicos, mobiliário e um levantamento sobre os idosos; na qual incluía envelhecimento 

natural do corpo humano, suas doenças, necessidades, e suas dificuldades. 

A intenção da pesquisa principiou-se na análise de dados e verificações sobre o aumento da 

população idosa no mundo que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), os idosos, hoje, formam uma população de 14,5 milhões de pessoas 

correspondendo 8,6% da população total do Brasil. Em 2020, a expectativa é que essa 

população deva chegar a 13% cerca de 30 milhões de pessoas.  

Analisando este cenário do idoso no Brasil, foi desenvolvido um estudo sobre o desenho 

universal, a antropometria, a ergonomia com aspectos direcionados a condição do idoso e 

uma análise das principais dificuldades motoras do idoso. Deste estudo, constatou-se que a 

preocupação com a saúde da população brasileira não é considerado um fator de 

relevância, desde a alimentação até as questões do sedentarismo que contribuem para o 

aumento e desenvolvimento de doenças crônicas. A partir destas análises, verificou-se a 
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necessidade do arquiteto e o designer considerarem as debilidades psicológicas, físicas e 

motoras do idoso no ato de projetar o espaço. 

A partir da análise da situação do idoso na sociedade contemporânea, observou-se a 

possibilidade de identificar parâmetros que auxiliassem na elaboração de projetos de uso 

para idosos, com recorte em projetos residenciais.  

A pesquisa realizada pelo Instituto de Gerontologia do King's College em 2000 obteve, como 

uma das descobertas, que adaptações nas residências ajudam o idoso a contornar as 

incapacidades funcionais, ou seja, facilita a realização de algumas atividades básicas da 

vida como cuidado pessoal e atividades instrumentais da vida diária. Consequentemente, 

questões relacionadas à arquitetura, que aliada ao design de interiores, favorecem aos 

idosos realizar qualquer tipo de atividade domésticas e cotidianas com qualidade de vida e 

bem estar físico, psicológico e mental. 

 

3. OBJETIVOS 
 
O objetivo do trabalho é propor parâmetros para elaboração do projeto arquitetônico e 

design de interiores de residências para idosos, considerando suas limitações e 

necessidades específicas. 

 

4. METODOLOGIA 
 

Para desenvolvimento deste trabalho, a primeira parte constituir-se-á de uma pesquisa 

bibliográfica, com revisão de literatura nas áreas de Residencial para idosos, Arquitetura e o 

Design de Interiores, com base em livros, artigos, e projetos que complementem a pesquisa, 

tais como Valins (1997), Raschko (1991), Cambiaghi (1999) e Bestetti (2006) e outros a 

serem pesquisados conforme necessidade.  

Posteriormente, será realizada uma pesquisa de campo, cujo objetivo é identificar soluções 

em projeto e design de interiores para as principais dificuldades sofridas pelos idosos; 

estudo de projetos análogos de residências para idosos, com o intuito de analisar e 

identificar pontos positivos e negativos, para a elaboração dos parâmetros. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

O projeto encontra-se em fase inicial, desta forma está em desenvolvimento o levantamento 

bibliográfico sobre a saúde dos idosos, projetos residências voltados para os mesmos para 

identificação do processo projetivo e arquitetônico. Foram realizadas visitas a residenciais 
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para idoso para entendimento do uso do espaço e estudos preliminares para 

desenvolvimento de parâmetros. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Foram feitos comparativos em diversos estudos de espaços mínimos internos residenciais 

para a movimentação de cadeira de rodas, mobiliário destinado ao uso de pessoas idosas e 

cadeirantes, e acessórios recomendados para os mesmos, indicam a possibilidade de 

parâmetros projetuais, conforme figura 1. 

Ao final da pesquisa, busca-se apresentar a importância da Arquitetura e do Design como 

fator que influência entre as relações do projeto arquitetônico e apropriação do espaço pelo 

usuário; apresentando parâmetros para projetos arquitetônicos e mobiliário adequados ao 

uso do idoso. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura	  1	  –	  Indicação	  de	  alguns	  dados	  necessários	  para	  projetar	  um	  banheiro	  
Fonte:	  Desenho	  elaborado	  pela	  autora	  
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A pia deve ter 80cm de altura e 
ter espaço  a baixo desobstruído 
para o encaixe das pernas, caso 
o morador use cadeira de rodas. 

A torneira deve ser fácil para 
manusear, ideal formato 
alavanca. 

Armário móvel com gavetas 
localizado ao lado da pia fora da 
área de circulação. 

 
A porta deve ter no mínimo 90cm 
de largura. 

A maçaneta deve ter formato 
alavanca e estar no máximo a 
100cm de altura. 

 

Espelho de ter 110cm de altura e 
inclinação de 10 graus. 

A papeleira deve ter 40cm de 
altura. 

O lixo deve ficar fora da área de 
circulação. 

A bacia teve ter 50cm de altura e 
a válvula de descarga em 
formato alavanca. 

O banheiro deve ter área para 
manobra de cadeira de rodas. 
Para giro de 360º é necessário 
um círculo de 150cm de 
diâmetro no mínimo. 


