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Painel ALUCOBOND cinza metalizado

(altura: 2,5m; largura: 0,6m; espessura: 4mm)  

Painel de aglomerado de cortiça expandida Amorim Cork

(alt.: 1,5m; largura; 0,5m; espessura: 2cm)

Parede de madeira lamelada cruzada Tisem

(altura: 2,23m; largura: 2,23; espessura: 6cm)

corete para tubagens

painel de contraplacado marítimo

(altura, 2,23; largura: 75cm; espessura: 2cm)

ripa de madeira para suporte dos painéis de fachada

(altura: 2,36m; largura: 10cm ; espessura: 4cm) 

parafuso sextavado anilhado

caixa de ar (espessura: 2cm)

tubo aço inox água quente

tubo aço inox água fria

torneira de parede de 1/2" cromada Roca série Brava

cunha metálica (120X120mm)

parafuso sextavado

perfil metálico HEB 120 revestido com

pintura anti-corrosiva

chapa metálica plana circular para

apoio no solo ou em outro material

sapata de superfície com base aderente

perfil metálico tubular rectângular

(altura: 8cm; largura: 4cm; comprimento: 2,7m)

placa de gesso hidrófuga Gyptec tipo H

(altura: 2,2m; largura; 75cm; espessura: 2cm)

azulejo cerâmico branco

(altura: 10cm; largura; 10cm; espessura: 6,5mm)

base de duche em porcelana branca Roca série Itália

(altura: 10cm; largura: 70cm; comprimento: 70cm)
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azulejo cerâmico branco

(altura: 10cm; largura; 10cm; espessura: 6,5mm)

placa de gesso hidrófuga Gyptec tipo H

(altura: 2,2m; largura; 75cm; espessura: 12,5mm)

Painel ALUCOBOND cinza metalizado

(altura: 2,5m; largura: 0,6m; espessura: 4mm)  

estrutura metálica de suporte

cabo de aço para travamento da estrutura externa

perfil metálico «T» (40X40mm)

cunha metálica (120X120mm)

perfil metálico HEB 120 com tratamento anti-corrosão

perfil metálico tubular rectângular

(altura: 8cm; largura: 4cm; comprimento: 2,7m)

perfil tubular circular maciço de aço

(altura: 13cm; diâmetro: 2cm) 

bateria de acumulação de energia

depósito de águas residuais polietileno 900lt

sapata de superfície tipo pata de elefante

chapa plana circular metálica com base anti-derrapante

(diâmetro: 40cm)
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CÁPSULA

COMPACTAERGONÓMICA

CONFIGURÁVEL

AUTÓNOMA

MÓVEL

MODULAR

1. CONCEITO: A «CÁPSULA»

01ESTUDANTES: ANA BENTO (ENGENHARIA CIVIL - FEUP) - CARLOS AFONSO (ARQUITECTURA - FAUP) 

ORIENTADOR: ELISEU GONÇALVES (ARQUITECTO - INVESTIGADOR CEAU-FAUP - DOCENTE FAUP)

   Assumindo-se a relação entre a Música e o Espaço, surge, dentro 

duma lógica arquitectónica, o conceito de CÁPSULA, enquanto 

habitáculo de espaço reduzido, com características que remetem 

para a autonomia, a mobilidade ou a eficiência energética.

Esta lógiica pretende aproximar o utilizador duma experiência 

mais intensa e duma relação mais próxima entre a Música e o 

Espaço, reforçando assim a componente onírica dum festival de 

verão.

Neste sentido, e de forma a responder às necessidades implicadas 

no regulamento do concurso, surgem sub-conceitos que reforçam 

o conceito principal e tornam o projecto mais completo.

Na prática, o projecto assume materiais que, pelas suas 

características, remetem para a questão das cápsulas espaciais: o 

metal, os materiais refletores, a hermética, a resistência térmica, a 

mecânica, a ergonomia. 

2. SUB-CONCEITOS DO CONCEITO PRINCIPAL

CAP  FV-1.0 SUS CÁPSULA  SUSTENTÁVEL

PARA FESTIVAIS DE VERÃO

ECOHUT: CONCURSO DE IDEIAS 

PORTAL DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 02ESTUDANTES: ANA BENTO (ENGENHARIA CIVIL - FEUP) - CARLOS AFONSO (ARQUITECTURA - FAUP) 

ORIENTADOR: ELISEU GONÇALVES (ARQUITECTO - INVESTIGADOR CEAU-FAUP - DOCENTE FAUP)

CÁPSULA  SUSTENTÁVEL

PARA FESTIVAIS DE VERÃO

ECOHUT: CONCURSO DE IDEIAS 

PORTAL DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS

Ergonómico

O projecto foi pensado e idealizado seguindo regras de ergonomia e proporção 

humana. O modulor esteve na base dimensional mas outras questões e medidas 

influenciaram o espaço, como as pesquisas feitas por Neufert e a sua equipa, o estudo 

da cozinha de frankfurt ou da Diogene criada em 2012 por Renzo Piano.

Móvel

A dimensão do seu habitáculo é de 2,5 metros de largura, 3,68 metros de 

comprimento e 2,5 metros de altura, o que lhe confere dimensões próximas às de um 

contentor marítimo e que o coloca dentro da regulação que permite um transporte 

uniformizado nos vários tipos de vias.

Pode ser configurado e  adaptado, desde a sua função e programa interior, aos 

materiais de revestimento e à sua dimensão. A sua flexibilidade permite que o 

projecto se possa adaptar a vários contextos. Associados a este tema estão outros 

temas como a modularidade, a multifuncionalidade, a arquitetura evolutiva.
Configurável

auto

sustentável

O edifício é auto-suficiente, através da utilização de depósitos para fornecimento e 

recolha de águas, de uma caldeira a pellets e de um sistema solar fotovoltaicos com 

autonomia da rede pública (off-grid). Os seus consumos diários de energia serão 

reduzidos recorrendo a sistemas de baixo consumo energético e a um sistema de 

controlo hermético, através de sombreamentos, fachadas e cobertura ventiladas.

Autonomia

O edifício tem capacidade de fornecimento de energia eléctrica de 2kWh/dia e dois 

dias de autonomia eléctrica no caso de falta de energia solar directa, através de 

painéis solares fotovoltaicos e do armazenamento em baterias; 

tem também 2 depósitos de água com capacidade de 900 litros cada, satisfazendo as 

necessidades dos 4 utilizadores durante 7 dias (consumo médio diário de 250L/pax); 

tem ainda 2 depósitos para recolha das águas residuais com capacidade de 900 litros 

cada (1800l), satisfazendo as necessidades dos utilizadores durante 7 dias.
recolha das

águas pluviais

3. AXONOMETRIA

+ + =infraestruturasestrutura
habitáculo

4. ESQUEMA ESTRURUTAL E CONCEPTUAL 9. PLANTA E CORTES: SEM ESCALA

mesa/estante de madeira
(ver melhor opção para mesa e cama de madeira)

chapa de aço soldada ao 
perfil HEB 120
(ver qual a melhor forma de união entre os perfis)

CAP  FV-1.0 SUS

5. FASES DE PROJETO 11. PLANTA (1:50) 12. ALÇADOS (1:100) 13. ESQUEMA COM TRANSPARÊNCIA

10. ESQUEMA DE CORTE

sul nascente norte poente

7. RENDERS INTERIOR
14. RENDERS EXTERIOR

8. ESQUEMA DE ABRANGÊNCIA FUNCIONAL E CONCEPTUAL

energia solar

fotovoltaica

aproveitamento das

águas pluviais
transformador/

conversor

baterias para 

acumular energia

energia solar 

térmica

adaptávelprodução 

mecanizada

produção 

computadorizada
contrução 

evolutiva

barco camião comboio helicoptero avião
manual de

instruções

kit de 

ferramentas
adaptável

controlo remotoconectável económica configurável
Produção

industrializada

dormitório wcespaço de 

trabalho
quiosquesuite

loja

cozinha

CÁPSULA
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