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Casa na serra
mineira, em estilo
contemporâneo,
foge dos padrões
das construções
rústicas de fim
de semana

Reproduções/MCA Studio

uai
LINHAS retas em dois andares: no alto, para

aproveitar a vista da mata e o desenho da piscina

PISCINA aquecida

dentro da casa: para

os dias de inverno

Suzete Aché

S
antuário ecológico,
antiga rota do ouro
e refúgio de escra-
vos, Aiuruoca, em
Minas Gerais, perto
de Caxambu, é hoje

destino dos mais procurados
pelos amantes de trilhas e ca-
choeiras. Os místicos e eso-
téricos também batem ponto,
mas, nos fins de semana, são
os helicópteros que circulam
pelos céus da cidade.

Enquanto uns meditam e ou-
tros percorrem a Reserva Na-
tural do Vale do Matutu, há
quem aproveite o clima do lu-
gar, cujas temperaturas, no in-
verno, podem chegar a 0°C.
Para os turistas, existem de-
zenas de pousadas que se-
guem o estilo rústico da ci-
dade, mas mineiros e paulistas
já descobriram seus encantos
rurais e começam a construir
suas casas de veraneio. Como
a de 1.500m² de área cons-
truída, feita pelo arquiteto Car-
los Salles, que levou três anos
para ficar pronta.

— O terreno de 30 mil me-
tros quadrados é bem incli-
nado. Tivemos que adaptar a
planta ao relevo. A dona da
casa, que é apaixonada por
arquitetura, me deu como re-
ferência um livro sobre casas
americanas dos anos 40. A Fal-
lingwater, um ícone do arqui-
teto Frank Lloyd Wright, era
uma delas. Acho que conse-
guimos fazer uma casa em es-
tilo contemporâneo, com ên-
fase nas linhas retas — explica
Salles, que contou com a ajuda
do arquiteto Felipe Liva no
desenvolvimento e na super-
visão da obra.

Mineiro, mas carioca por op-
ção, Carlos Salles trabalhou
com Oscar Niemeyer no início
da carreira. Hoje tem seu pró-
prio escritório, em Ipanema, e
se dedica não somente a ar-
quitetura e reformas, mas tam-
bém ao design de interiores. O
grande desafio desse projeto
de Aiuruoca, que na língua tupi
significa casa de papagaio, foi
fazer múltiplas entradas, de
modo que a casa fosse aces-
sível de qualquer lado.

— Se o dono quiser receber
amigos para um churrasco ou
uma pizza, pode usar apenas a
sala da varanda, feita com essa
finalidade. Ninguém precisa
entrar no resto da casa — diz o

Mo
de

rna
,

arquiteto.
Com cinco suítes — uma

delas com terraço, no piso su-
perior —, a casa tem um bloco
de tijolinhos maciços que se
destaca no conjunto de cubos
brancos. No bloco foram es-
condidos a caixa-d’água, o boi-
ler e o aquecimento solar. A

sustentabilidade, que antes ti-
nha o nome de bom senso,
orientou o projeto. Além das
grandes portas de vidro, que
geram economia de luz, Carlos
construiu uma fossa moderna,
sem se esquecer de aproveitar
a água das chuvas. E o piso e as
portas principais são de ma-

deira de demolição.
— No andar superior, um dos

cômodos é uma sala multiuso,
com terraço e jardim, onde usa-
mos dormentes para marcar o
caminho — diz ele, destacando
que na cozinha gourmet a ban-
cada é da mesma madeira de
demolição do piso que cobre o
resto da casa.

As varandas pergoladas
lembram o estilo modernista,
assim como o desenho sinuo-
so da piscina. E como o frio é
grande, um dos pedidos dos
proprietários foi uma piscina
aquecida indoor para que pu-
dessem aproveitar a casa tam-
bém durante o inverno.

Já a decoração mistura épo-
cas e estilos. Algumas peças
são de Tiradentes, como a me-
sa e as cadeiras da sala de
jantar. A escada, o lustre e
alguns detalhes são de ferro. E
obras de artes e móveis de
design marcam presença. ■

NA COZINHA
gourmet, bancada e

piso de madeira de

demolição

JANTAR: contraste das cadeiras senhoriais com quadro moderno

NO LIVING,
lustres e

escadas de

ferro, poltronas

de design e

tapete persa

VARANDAS
pergoladas,

bem no estilo

dos anos 50


