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Tranquilidade, 
segurança e lazer...

.

.conclusão obra: 2017
De autoria dos arquitetos e urbanistas Bernardo Novais e

Mariele Vilela, do escritório Noví Arquitetura, a casa “Noví

DL” conta com 650m² (construída em um lote de 1.220m²),

localizada no Condomínio Residencial das Árvores no

Alphaville Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Pensada inicialmente

como Casa de Campo, a residência traz o estilo clássico

americano (Californiano), a pedido dos proprietários. A casa

prima pelos detalhes, movimento dos telhados aparentes e

espaços amplos e integrados, com muita luz e ventilação

naturais.

Residência Novi DL - Alphaville



A fachada frontal traz referências da

arquitetura americana, de forma

bem simplificada pelo uso de alturas

variadas com telhado múltiplo, com

destaque ao frontão com colunas

que suportam o telhado da varanda

e que faz a marcação da entrada

principal. A escolha por tons claros

para a área externa é uma

característica marcante para quem

busca essa linha de construção.

O grande afastamento frontal com

gramado e sem portão que isole a

casa da rua foram potencializados

pelo próprio regulamento do

condomínio que preza por áreas

livres, ajardinadas e comuns na

frente de cada imóvel, e que é uma

grande marca do estilo clássico

americano.

Quanto à cobertura, a opção foi pela

telha de concreto na cor bege, com

beirais largos que protegem a

edificação. Como acabamento do

beiral, optou-se pelo fechamento em

moldura pintada de mesma cor da

fachada, de forma a criar uma linha

visual mais limpa..



O grande afastamento frontal

com gramado e sem portão

que isole a casa da rua foram

potencializados pelo próprio

regulamento do condomínio

que preza por áreas livres,

ajardinadas e comuns na

frente de cada imóvel, e que

é uma grande marca do estilo

clássico americano. A

residência foi projetada em

três níveis. Para aproveitar a

declividade leve do terreno,

foi implantada no pavimento

inferior a garagem e área de lazer aberta,

que conta com piscina aquecida e uma

“cozinha caipira” equipada com fogão à

lenha e churrasqueira, referenciando as

cozinhas do interior de Minas.



No 1° pavimento, no térreo, foi definido o setor de

serviço e o setor social, sendo o espaço de

convívio da casa, com um grande hall de entrada,

sala de jantar com pé direito duplo e amplo living

integrando salas de TV, estar e cozinha. Destaque

para grandes portas de vidro que se abrem para a

varanda gourmet e para o SPA de inverno. Já no 2°

pavimento, está a ala íntima, com 04 suítes

interligadas por um mezanino linear na parte

interior da casa e o terraço que circunda a parte

externa.

Muita luz, fluidez entre os espaços, integração e

vistas privilegiadas marcam a personalidade do

projeto que atendeu ao casal de médicos e seus

dois filhos adolescentes.







Novi Arquitetura

Os arquitetos e urbanistas Bernardo Novais e
Mariele Vilela, hoje casados, trabalham em
parceria desde sua graduação pela PUC/MG,
concluída em 2003. Em 2006, juntamente
com o sócio Cristóvam Novais, engenheiro
eletricista, fundaram a Noví Arquitetura. Os
profissionais se dedicam a projetos
arquitetônicos, regularização de edificações
e consultoria. Devido à expertise em
legislação urbanística, o escritório também
tem foco em treinamentos, cursos e
consultorias direcionados a profissionais da
área da construção civil, através do programa
de capacitação chamado “Negócio de
Arquiteto”.
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Endereço: Av. Raja Gabaglia, 4.000 - sala 306
Estoril – Belo Horizonte/MG

E-mail: contato@noviarquitetura.com.br

Sites:                    www.noviarquitetura.com.br 
www.negociodearquiteto.com.br
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