
REFÚGIO
MONTENEGRO

Um pequeno refúgio em madeira localizado em meio 
à paisagem rural da cidade de Montenegro permite 
explorar as impressionantes visuais do lugar e, ao mesmo 
tempo, propor estudos em relação ao habitar mínimo e à 
madeira como material de construção.

Como uma casa de fim de semana para um jovem casal, 
o pequeno abrigo permite um lugar de descanso e 
contemplação em meio à natureza. 

Implantado na parte mais alta do terreno, o volume é 
articulado de forma a explorar as melhores vistas do 
entorno, direcionando duas grandes janelas para as 
áreas com amplas perspectivas do horizonte. 

O volume é elevado do terreno por esbeltos elementos 
pontuais de apoio que separam a construção do solo e 
acomodam a edificação à topografia, preservando o perfil 
natural do terreno.

O espaço único e integrado, com área de 45 m², acomoda 
sala de estar com lareira, cozinha, jantar, dormitório 
e banheiro, de forma a atender às necessidades de 
um refúgio isolado e, ao mesmo tempo, proporciona 
um ambiente compacto e funcional. As aberturas, 
de diferentes dimensões e proporções, permitem 
enquadramentos da paisagem que se relacionam aos 
usos internos. 
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O refúgio atende à demanda do cliente de uso ocasional, 
fechando-se completamente com painéis de madeira 
que não apenas propiciam segurança, mas configuram 
um volume monolítico, totalmente fechado e hermético 
quando não se está, mas amplamente conectado com o 
entorno quando está sendo ocupado.

Através da exploração de técnicas tradicionais de 
construção em madeira, o projeto visa gerar um processo 
de execução simples e com custo reduzido. A malha de 
peças estruturais em garapeira trabalha em conjunto 
com as chapas e tábuas de revestimento do volume, 
sendo facilmente montados no local por uma mão de 
obra pouco especializada.

A estética rústica e escura das superfícies externas faz 
referência ao tratamento tradicional de casas de madeira 
geralmente construídas na região e contrasta com a 
atmosfera acolhedora do espaço interno com a madeira 
como revestimento único. 

1-2 . croquis  | 3 . isométrica interna    

4 . esquema estrutural  |  5-6 . maquete   

7-8 . estudos volumétricos da casa ‘fechada’  

9-10 . estudos volumétricos da casa ‘aberta’  

11 . maquete estrutural  |  12 . planta baixa

13 . vistas  |  14 . interior
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