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Para o desenvolvimento deste conceito da cozinha do futuro contribuiu essencialmente a 

herança de diversos factores históricos, sociais e culturais. 

 

Pretendeu-se com esta proposta o retornar da cozinha como espaço social e multifuncional, 

deixando de ser meramente um local onde apenas se realizam tarefas domésticas 

relacionadas com o acto de cozinhar. 

 

Sendo assim, e tendo como premissa inicial uma planta quadrada, organizou-se o espaço em 

torno de um centro, uma “ilha”, onde se preparam e confeccionam os alimentos. As cadeiras e 

a mesa funcionam como módulos independentes que se juntam à ilha constituindo-se um 

espaço onde os utilizadores se podem reunir nas suas refeições e também conviver, 

reinventando-se o conceito ancestral de reunião “em torno do fogo” ou da “grande lareira”. 

 

A organização centralizada favorece o espaço de circulação, permitindo a fácil movimentação 

do utilizador, possibilitando ainda a utilização simultânea por mais utilizadores que participem 

nas tarefas domésticas. 

 

Como módulos independentes, as cadeiras e a mesa possibilitam diversas disposições, 

tornando o espaço versátil e flexível. Assim, enquanto um utilizador cozinha, outro utilizador 

poderá estar junto à janela a utilizar a mesa como local de trabalho, ou a ajudar os filhos a 

fazer os trabalhos de casa. Desta forma, pretende-se que o espaço da cozinha possa 

responder às várias apropriações feitas pelo utilizador. 

 

A cozinha torna-se o espaço vital da casa, favorecendo a convivência, partilha e entreajuda.  

Com esta disposição, as “paredes“ foram deixadas livres de mobiliário, apenas uma delas é 

ocupada com os módulos de armazenamento, o frigorífico e restantes electrodomésticos. 

Outra questão fundamental para o desenvolver o conceito de cozinha do futuro é o seu 

carácter ecológico. Para tal, propõe-se um sistema integrado de Hidroponía. A Hidroponía é um 

método de cultivo de plantas sem solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva que 

contém água e todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta. 

 

Tendo em conta que se tinha como premissa um pé direito de 5m, propôs-se a localização do 

sistema de Hidroponia “por cima” da cozinha. O cultivo seria efectuado numa espécie de estufa 

iluminada através de um sistema de LEDS permitindo um controle de luz e temperatura. 

Os recipientes onde seriam colocadas as plantas funcionariam como prateleiras extensíveis 

possuindo um sistema móvel, facilitando a tarefa do utilizador e permitindo-lhe escolher que 

tipo de vegetal pretende utilizar.  



Este sistema tem como principal vantagem a comodidade de ter uma “horta” na cozinha, a 

protecção contra adversidades climáticas , protecção do meio ambiente com a total ausência 

de herbicidas e a maior eficiência e economia no uso de água e fertilizantes. 

 

No seguimento das questões ecológicas e ambientais propõe-se a colocação na “ilha”, por 

baixo do lava loiça de um sistema de lixo – “eco kitchen food waste fermenter”. Este sistema 

permite a decomposição do lixo, inclusive lixo orgânico. Para tal, basta colocar uma mistura de 

micro-organismos específicos designada por “bokashi” que facilitam decomposição do lixo 

orgânico, evitam a putrefacção e eliminam os maus odores, transformando o lixo orgânico 

numa composição que posteriormente poderá ser utilizada como fertilizante das plantas. 

A escolha de paredes brancas, combinadas com as janelas grandes, resulta ainda em uma 

incrível economia de energia, através de truques de iluminação. A economia não fica só na 

parte de iluminação. Os vidros poderão armazenar o calor do sol, de maneira que ele possa ser 

convertido em calor para a própria casa. 

 

Como forma de iluminação, propõe-se a utilização de LEDs, permitindo uma redução 

substancial nos gastos de energia, para além dos reduzidos custos de manutenção, 

contribuindo para a redução do impacto ambiental. 

 

Nesta proposta, o sistema de LEDs, para além de iluminação, representa um papel importante 

no design da cozinha funcionando como delimitador dos “espaços”. 

 

Por último, e não menos importante está o papel da tecnologia. Propõe-se assim um painel 

informático touchscreen que controle todas as tarefas da cozinha e do resto da habitação. 

É neste painel que são exibidos os gráficos de consumo diário de energia, água e demais 

recursos, para além de controlar também o sistema da Hidroponía. 

 

Propõe-se ainda um outro painel móvel localizado na “ilha”. Se por um lado, permite ao 

utilizador fazer uma pesquisa na internet, por outro lado permite o acesso à televisão. 

Em conclusão, tendo como princípios básicos a adaptabilidade e racionalização do espaço, as 

questões ecológicas e a tecnologia, pretendeu-se com esta proposta uma reinterpretação do 

espaço doméstico e a experimentação arquitectónica dessa mesma reinterpretação. 

Considerou-se assim, que a forma da cozinha em quadrado permite uma boa distribuição e 

conjugação dos elementos fixos da cozinha perante as necessidades do utente e uma maior 

rentabilização do espaço. 
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Ordene de 1 a 5, por ordem crescente de importância, os critérios que, em sua opinião, 
deverão ser tidos em conta na classificação de um espaço de cozinha no futuro: 
 
 

1. praticidade e/ou autonomia funcionais 

2. design dos equipamentos/electrodomésticos 

3. articulação com os restantes espaços da casa 

4. fiabilidade técnica dos equipamentos/electrodomésticos  

5. espacialidade/arquitectura 

 


