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Ao fundo, a árvore cabeludinha se confunde 
com a floresta. O toque de cor fica por conta 
da dracena-vermelha e da bromélia (abaixo 
na foto). Na pág. ao lado, vê-se a varanda, 
com mesa e banco do Depósito Santa Fé  
e cadeiras de metal do Espaço Til.

Cercada pela Mata Atlântica, esta casa de veraneio, no litoral norte paulista, 
convida a relaxar diante da exuberante natureza – um paraíso verde à beira-mar

Texto Gabriela de Sanctis  |  Fotos Evelyn Müller
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LUCIA MANZANO, PAISAGISTA

“A intenção foi mesclar o paisagismo  
com a mata, sem competir com ela.  

Dessa forma, o projeto ficou harmonioso”
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Ao subir os degraus do terreno íngreme que levam a 
este refúgio numa das praias de São Sebastião, SP, 
a floresta vai crescendo imponente no horizonte, 

atuando como pano de fundo do cenário vigoroso. O cami-
nho é percorrido, ao som das ondas, pelo casal de proprietários 
e por suas duas filhas, pelo menos, uma vez ao mês. “Aqui, é 
nosso canto de relax. No fim do ano, porém, vira uma festa! 
Recebemos os amigos e a família”, conta Ronaldo, o dono. O 
jardim de cerca de mil m² envolve a casa com plantas nativas 
da região, como filodendros, alamandas e helicônias. “Escolhi 
as espécies adaptáveis ao clima local pensando em mesclá-las 
com a mata já existente para dar a sensação de espaço maior”, 
explica a paisagista Lucia Manzano, a autora do projeto. “Quis 
criar uma área na qual eles pudessem se conectar à natureza 
e observar seus ciclos, algo difícil de acontecer na cidade”, 
diz. Para Ronaldo, esses momentos são puro deleite, e ele vi-
bra quando pássaros, bichos-preguiça e saguis aparecem para 
saudá-los. Nem o calor do verão tira seu bom humor: “Nes-
sas horas, curto o frescor da mata e a brisa que vem do mar”.

6. Ipomeias crescem por toda a extensão das vigas de madeira, 
formando uma cortina natural na varanda, com piso recoberto 
de pedra-goiás lascada. A rede convida a desfrutar o visual.
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3. Maciços de barriga-de-sapo (abaixo na foto), tradescância (na cor rubra), alamanda  
(à esq., no alto da escada) e outras espécies tropicais contornam o caminho sinuoso que conduz até  
a construção de 200 m². 4. Bromélias de diferentes tipos enriquecem o projeto paisagístico. De fácil 
plantio, elas são uma ótima escolha para áreas de sombra. 5. Não nativo da região, o pé de cacau  
se adaptou ao clima e ao solo do lugar, oferecendo frutos aos moradores de setembro a fevereiro.
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1. Logo na entrada, os moradores 
deparam com pés de jabuticaba e pitanga. 
2. Do deque, posicionado em frente  
à varanda, veem-se a arrebentação das 
ondas e o lado sul de Ilhabela, SP.  
As cadeiras são da Futon Company.
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