
Uma viagem à Amazônia despertou na 
arquiteta Clariça Lima a paixão pelo mundo botânico.  
“Descobri a exuberância da natureza”, lembra. De 
volta ao paraíso, ela projetou o paisagismo para os 
3 mil m² do hotel-boutique sustentável Mirante 
do Gavião, em Novo Airão, AM, em frente ao 
Parque Nacional do Arquipélago de Anavilhanas. A 
arquitetura de traços orgânicos do conjunto aposta em 
materiais locais, como as madeiras acariquara e itaúba, 
utilizadas na construção naval da região – vem daí, 
aliás, a inspiração para a forma de barco invertido dos 
edifícios, envolvidos por passarelas que aproveitam os 
desníveis de terra na circulação geral. Em torno desses 
deques, convivem flores de íris, liláses, helicônias-
papagaio  e orquídeas da terra, que ganham companhia 
de um maciço de plantas tropicais na área dos quartos, 
como bananeiras ornamentais e dracenas arbóreas. 
E vale lembrar: o projeto envolve a participação da 
comunidade no processo de idealização, implantação 
e manutenção. “Meu papel foi esculpir a natureza, 
não perder a vista do Rio Nego e também preservar as 
árvores remanescentes do terreno”, conta. l

A simbiose entre o feito pelo homem e o esculpido pela natureza é 
a marca do paisagismo do hotel-boutique na Amazônia
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A alma deste projeto está 
na própria floresta

Acima, o cair da tarde traz à tona o projeto de iluminação de Ana Spina; mais 
acima, a circulação entre as suítes é adornada por alpínias, helicônias-
papagaio, palmeiras-laca e grama Amendoim; e, no alto, vista aérea deste 
mesmo passeio revela também o deque de itaúba, focos de íris-lilás e juçaras, 
sobre grama São Carlos (à esq.). Na pág. anterior, uma das suítes, com o 
mirante (ao fundo), é rodeada (a partir da esq.) por juçaras, helicônias 
vermelhas, bastões-do-imperador, dracenas arbóreas, alpínias, ipês-amarelos 
e uma bananeira-ornamental – na varanda, vasos de primaveras

promocaSavogue paisagismo


