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PARAÍSO 
PARTICULAR

Reportagem Visual Juliana Hamacek   
Texto Gabriela de Sanctis  |  Fotos Daniel Mansur

A mágica atmosfera do jardim 
do designer de interiores 
Marco Aurélio Viterbo  
em Sabará, MG, faz  

do espaço o lugar ideal para 
recarregar as energias

MIX DE ESPÉCIES 
Com plantas de climas 

tropical, subtropical  
e temperado, originárias de 
diversos países, o ambiente 

permanece verde  
e fresco o ano inteiro. 

CASA DOS SONHOS 
Para ter um canto só seu na 
cidade natal, o profissional 

mineiro construiu esta 
charmosa cabana no quintal 

da morada da família. 

O belo caminho de pedras cruza o 
terreno desde a construção principal 
até se abrir num leque para o chalé de 
120 m² nos fundos da propriedade. 
Na outra pág., os sofás são da Casual.
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“Sempre quis ter 
uma casa branca  

de tijolinhos.  
Um lugar só meu, 
para descansar”

MARCO AURÉLIO VITERBO, 
DESIGNER DE INTERIORES

A cordar de manhã com o 
canto dos pássaros e sen-
tir o doce perfume das flo-

res são alguns dos pequenos prazeres 
desfrutados nesta cabana em Sabará, 
cidade a 40 minutos da capital mi-
neira. O proprietário, Marco Aurélio 
Viterbo, sabarense com residência  
fixa em São Paulo, procura viajar 
para seu refúgio pelo menos uma 
vez por mês a fim de recarregar as 
energias. “Aqui, estou cercado de 
verde, e a sensação é muito boa. 
Quando chego, dou de cara com a  
copa das árvores. Isso me acalma e  
relaxa”, diz ele. Além da vista de  
encher os olhos, o morador também 
adora tomar o café da manhã na va-
randa, voltada para a mata, ou no 
jardim em frente à propriedade, que 
conta com diversas espécies frutífe-
ras, como jabuticabeiras e bananeiras.

Garimpados nas viagens do morador, 
os bebedouros de cerâmica conservam 
água fresca para receber os pássaros. 

MÓVEIS DE FAMÍLIA 
As cadeiras e a mesa de ferro, 

que pertenceram à avó materna, 
foram restauradas e ganharam 
a companhia da peça de rattan 

(Armando Cerello) nesta 
composição caprichada.
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PAREDE TRAMADA 
A falsa-vinha, também 

conhecida como 
hera-japonesa, veste  

a fachada frontal durante  
a primavera e o verão,  

quando começa a brotar.

SUAVE CAMINHO  
Escolhidas pelo morador,  

as pedras-ferro, que cobrem 
o quintal, são originais de 

Sabará, região produtora de 
minérios de ferro.

MUDAS  
DE AFETO 
Veja as espécies 
que se destacam 
nesta paisagem

MUSSAENDA
Intolerante ao frio, 
deve ser cultivada 
sob sol e regada 
em intervalos 

regulares.

FALSA-VINHA 
Sua coloração passa 

do verde-intenso 
na primavera ao 

avermelhado  
no inverno.

BEGÔNIA-REX
Requer proteção 

contra a insolação 
direta e prefere 
solo levemente 

ácido.

CICA 
Precisa ser 

plantada em 
terra enriquecida 

de composto 
orgânico e areia.

Com pé-direito de 6,50 m, a cabana foi proje-
tada por Marco em parceria com as arquitetas 
e amigas Clarissa Strauss e Christiane Sacco.
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Na casa da frente moram a irmã, as 
sobrinhas e a tia Geralda, de 86 anos, 
que não hesita em oferecer pães de 
queijo saindo do forno e um dedo de 
boa prosa a Marco. “Tinha esse de-
sejo de construir um canto só meu. 
Quando anunciei isso à família, todos 
aceitaram numa boa.” O primoroso 
jardim ocupa grande parte da área e 
foi planejado pelo designer de inte-
riores. As espécies, escolhidas de for-
ma aleatória, formam uma composi-
ção harmoniosa e exuberante devido 
à variedade de plantas. E é nesse ce-
nário perfeito que Marco curte ficar 
ao sol, saborear frutas colhidas no pé 
e receber os amigos. “Faço festas de 
aniversário, organizo carnavais, sirvo 
almoços...”, conta ele. E a tia Geral-
da completa: “Quando meu sobrinho 
está aqui, a vida fica mais alegre”.

“Gosto de andar 
descalço pelo 

jardim e cuidar 
das plantas.  
Não encontro  

a energia daqui 
em São Paulo”

MARCO AURÉLIO VITERBO
DESIGNER DE INTERIORES

TOQUE RUBRO
Planta que floresce o ano 

todo, principalmente 
no verão, e precisa de 
umidade, o antúrio 

arremata a combinação  
de espécies. 

DECORAÇÃO 
ACOLHEDORA 

Este sofá de teca veio de Bali, 
na Indonésia. Já o conjunto 
de mobília de ferro foi um 

presente de Renée Behar, dona 
do antiquário homônimo. 

Na mesa da varanda, a coleção de pássaros de madeira e 
cerâmica ganhou lugar especial. Base da fonte de água, a bacia 
de pedra-sabão (à dir.) foi comprada em Ouro Preto, MG. 
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