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O esquema borboleta da planta básica 
“A” permite a concentração dos fl uxos 
de acesso aos módulos complementares 
no coração da unidade. Sugere-se que o 
acesso original à casa se dê pela varanda 
coberta, podendo ser transferido à sala 
em caso de expansão. Todos os cômodos 
compartilham do mesmo desenho de 
aberturas piso-teto, trazendo ao máximo 
a iluminação natural aos espaços internos. 
Tal solução permite ainda que, no caso de 
unidades térreas, as aberturas da cozinha, 
sala e área de serviço sejam convertidas 
em portas. 

Caso desejado, o mesmo esquema 
arquitetônico pode ser aplicado para a 
produção de unidades voltadas a núcleos 
familiares mais numerosos mediante o 
acréscimo de um módulo e meio à planta 
básica “A”. Nesse caso, a unidade passa a 
ter 3 dormitórios fi xos com possibilidade de 
uma expansão, além de um acréscimo de 
área no módulo social (sala de estar, jantar 
e cozinha). 

A planta “C” parte do mesmo esquema 
conceitual com disposição dos módulos 
internos de modo a possibilitar sua 
implantação em lotes urbanos estreitos
(a partir de 6 metros de frente). 

Nesse caso, a unidade converte-se em 
um duplex onde o módulo social dispõe-
se no térreo juntamente com um dormitório 
e um módulo de espera - que pode ser 
utilizado como abrigo para automóveis. 
No pavimento superior encontram-se as 
demais áreas molhadas - banheiro e área 
de serviço coberta -, um dormitório e abriga 
ainda um módulo de espera adicional. 

2 dorm. + exp.

Área Construída: 63m²
Área Útil: 59,44m²

Pé-Direito útil: 2,58m

3 dorm. + exp.

Área Construída: 76,5m²
Área Útil: 72,64m²

Pé-Direito útil: 2,58m

2/3 dorm. + exp. (duplex)

Área Construída: 81m²
Área Útil: 72,89m²

Pé-Direito útil: 2,58m
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PLANTA “A”
Esc. 1:125

PLANTA “B”
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SUPERIOR
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PLANTA “C” 
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- PLANTAS
- FACHADAS
- CORTES

PLANTA “A” 
Acessível (NBR9050)
Esc. 1:125

LEGENDA 

1  Sala
2  Cozinha
3  Área de Serviço coberta
4  Banheiro
5  Quarto
6  Módulo Expansível - Varanda.


