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Casa própria é um sonho e consoante o crescimento da família, é preciso também considerar um espaço maior. Então, o sonho da casa própria deve estar em sintonia com 
o tamanho da família. E para quem já planejou tudo e está em busca de plantas de casas com 3 quartos, apresentamos aqui uma gama de soluções totalmente dedicada a 
esse tipo de projecto. 

As plantas de casas com 3 quartos podem variar muito e ir desde uma casa pequena e simples até um projecto grande e amplo. E o que não faltam são opções para esses 
tipos de plantas. 

As imagens apresentadas carecem de direitos de autor pelo que a sua cópia ou utilização estão salvaguardadas por lei. 

  

Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas 

Com cozinha americana e 2 casa de banhos  

Os projectos com cozinha americana são uma óptima proposta para integrar os ambientes e 

trazer uma proposta mais actual para a residência, e essa ideia foi aplicada na planta. 

O projecto de 97 m² é de uma casa térrea com salas e cozinha integradas, deixando toda a área 

comum com acesso fácil, e sensação de mais espaço. 

O restante do projecto conta com uma casa de banho em comum, dois dormitórios e uma suíte. 

 

 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Com_cozinha_americana_e_2_banheiros
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 Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas 

Com cozinha americana e 2 casa de banhos  

O jardim decora a frente da casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na proposta, a garagem divide espaço com a churrasqueira  

Nesta proposta de casa térrea, a construção tem 134 m² e o espaço é muito bem 

utilizado entre os ambientes amplos. A fachada tem estilo mais moderno com telhado 

embutido e garagem lateral. Enquanto o interior da residência é dividido em áreas de 

uso comum (salas e cozinha) e corredor com quartos e casa de banho. 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Com_cozinha_americana_e_2_banheiros
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Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas 

Com clouset 

 

No fundo da casa, varanda gourmetEntre as plantas 

de casas com 3 quartos, essa proposta é de uma 

fachada simples com garagem e um projecto amplo 

com 177 m².Na proposta, a sala de jantar e sala de TV 

são integradas, e a cozinha foi feita separada, com 

acesso também para a área externa e servindo de 

apoio para a varanda gourmet. 

O projecto tem dois dormitórios com casa de banho 

em comum, e uma suíte com clouset. 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
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Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas 

No projecto, a casa conta com piscina 

Para quem está considerando um projecto maior, pode se inspirar nesta planta de casa térrea com 240 m². O projecto espaço divide-se em 3 dormitórios, sendo uma suíte 
grande e com clouset. 

A residência ainda conta com sala de estar e jantar integradas, cozinha, lavandaria, lavabo e uma sala de jogos, que dá acesso para a área externa com piscina. 

 

No projecto, a casa conta com 

piscina 

  

Para quem está considerando 

um projecto maior, pode se 

inspirar nesta planta de casa 

térrea com 240 m². O projecto 

espaço divide-se em 3 

dormitórios, sendo uma suíte 

grande e com clouset. 

A residência ainda conta com 

sala de estar e jantar 

integradas, cozinha, 

lavandaria, lavabo e uma sala 

de jogos, que dá acesso para a 

área externa com piscina. 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
https://casaeconstrucao.org/projetos/modelos-de-closet/
https://casaeconstrucao.org/projetos/modelos-de-closet/
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Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas  

Com garagem para 2 carros  

 

O projecto tem garagem na frente 

No projecto, há espaço gourmet com churrasqueira 

Ideias não faltam no planejamento da casa com 3 dormitórios, mas além 

do espaço dos quartos, a família também pode ter outras necessidades, 

como uma garagem para dois carros, como é o caso desse projecto. 

A construção de 148 m²,  apostou na garagem coberta na frente da casa e que dá acesso à sala. Este ambiente é integrado a outros, como sala de jantar e cozinha 

americana. Para a área dos quartos, a proposta foi de dois dormitórios simples com casa de banho em comum, e uma suíte. 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
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Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas  

A garagem coberta protege também a entrada 

do lar 

 

 

 

  

A proposta aqui é de uma casa de 127 m², com 

garagem na frente; ambientes integrados, 

jardim de inverno e 3 dormitórios, sendo 2 

suítes. 

  

Com jardim de inverno  

 

 

 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
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Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas  

A garagem coberta protege também a entrada do lar 

 

Entre as propostas de plantas de casas com 3 quartos, a 

inspiração aqui é de uma casa com 127 m².  

No projecto, o jardim de inverno fica entre os ambientes 

integrados – sala de estar, sala de jantar e cozinha 

americana. O jardim entre esses ambientes cria um elo 

ainda maior entre os espaços integrados e valoriza os 

diferentes cômodos. 

 

 

 

 

 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
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Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas 

A piscina compõe o projecto 

Outra inspiração de planta, é este projecto de 142 m² e com piscina.  

Na proposta, a ideia é de uma casa com 2 suítes, sendo uma com clouset, e um dormitório 

 simples; o que totaliza o lar com 3 quartos. 

Para deixar o projecto mais agradável a proposta foi de jardim de inverno no quarto,  

sendo que os projectos paisagísticos compõem as suítes e garantem iluminação e um toque  

de verde para os cômodos. 

  

Com piscina e área gourmet  

 

 

 

 

 

 

 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
https://casaeconstrucao.org/paisagismo/jardim-de-inverno-no-quarto-como-fazer-dicas-e-40-fotos/
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Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas 

Se a intenção é apostar em uma planta com fachada moderna e área de lazer com piscina, este projecto já pode entrar para os favoritos. 

Na proposta, a casa tem 238 m² e conta com: 

Suíte ampla com varanda, clouset, e jardim de 

 inverno na casa de banho; 

2 Dormitórios; 

Casa de banho para a área dos quartos; 

Sala de estar com cozinha integrada. 

 

 

Partindo para a área externa da casa, o espaço é divido entre: 

Lavandaria fechada; 

Casa de banho para área de lazer; 

Espaço gourmet com varanda; 

E uma piscina rectangular. 

 

 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
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Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas 

 

  

 

A piscina compõe a parte do fundo da casa 

 

 

 

 

O projecto tem 288 m² de construção 

Com garagem lateral  

 

 

 

 

 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
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Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas 

 

 

No projecto 3D, a proposta é de um jardim na fachada 

No projecto de 134 m² a proposta foi de uma garagem lateral e com espaço para 

dois carros, que podem ser estacionados em fila. No interior da residência, a 

proposta foi por valorizar os ambientes integrados com o projecto de sala de 

estar, jantar e cozinha integradas. Esses ambientes juntos dão impressão de 

espaço maior, e seguem uma tendência actual da área civil. O corredor/ área de 

circulação dá acesso aos quartos, sendo dois dormitórios simples e uma suíte. 

  

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
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Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas 

 

 

O projecto de 140 m² tem uma piscina de canto que compõe a área de lazer 

 

 

 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
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 Plantas de Casas com 3 Quartos – Térreas 

 

 

Uma pequena varanda compõe a fachada da casa 

 

Limitar o espaço não é um problema se o projecto for bem 

elaborado e se procura  plantas de casas com 3 quartos e que 

tenham área construída de 100 metros quadrados, esta proposta pode ser uma alternativa. 

No projecto, a varanda dá acesso para a porta de entrada que remete a sala de estar com sala de jantar. O projecto é composto ainda por uma cozinha, área de serviço, 2 

quartos, casa de banho e uma suíte. 

https://casaeconstrucao.org/projetos/plantas-de-casas-com-3-quartos/#Plantas_de_Casas_com_3_Quartos_8211_Terreas
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Plantas de dois andares com 3 Quartos – Duplex (2 andares) 

Com 1 suíte e clouset                                                                                             

 Entre as plantas de casas com 3 quartos, os projectos de sobrados também fazem parte dessa gama de 

propostas. E aqui a ideia é de uma planta de duplex com fachada moderna e telhado embutido. 

Em seus 161 m² de construção, o projecto de dois andares foi dividido entre áreas de uso comum, e área de 

dormitórios. 

As áreas de uso comum (sala de estar, sala de jantar, cozinha e área de serviço) ficaram no andar térreo, 

enquanto os 3 quartos (sendo uma suíte com clouset) ocupam o pavimento superior. 

 

O andar tem sacadas 

 

https://casaeconstrucao.org/projetos/casas-duplex/
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Plantas de dois andares com 3 Quartos – Duplex (2 andares) 

O projecto de 170 m² tem área de serviço externa no andar térreo 

Com 3 suítes  
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Plantas de dois andares com 3 suites – Duplex (2 andares) 

 

A fachada tem design moderno e vista para o jardim interno 

Neste projecto, a fachada já é um ponto de destaque, pois segue o design 

moderno com linhas retas e telhado embutido, características da arquitetura 

actual. 

Para a planta, a proposta foi de uma casa ampla e com 255 m². No andar térreo 

os cômodos de uso comum são interligados entre si através de corredores e 

sem portas, o que dá sensação de área maior para cada ambiente. 

No pavimento superior, o espaço foi totalmente reservado para as 3 suítes, 

sendo uma delas com clouset. 

https://casaeconstrucao.org/projetos/casas-com-telhado-embutido/
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Plantas de dois andares com 3 suites – Duplex (2 andares) 

Com sacada / varanda grande                                                                  

  Na fachada, o piso superior tem sacada 

A garagem tem espaço para 2 carros 

 

          

 

 

 

 

 

 

As propostas de plantas de casas com 3 quartos variam bastante, e nesta proposta a ideia foi 

de uma fachada de arquitetura moderna e valorizada pela sacada na frente. 

O sobrado de 200 m² tem áreas integradas no pavimento térreo e uma ampla varanda ao 

fundo, que divide o espaço com a área da churrasqueira. No andar superior, o projecto é 

composto por 3 suítes, sendo uma master com clouset; e uma pequena sala íntima, que 

funciona como sala de TV. 



 

 

VNTG T3/01 
Est. de Benfica, 462D – 2ºD 1500-104 Lisboa| Tel.: 935367308 

www.vintageobras.pt | www.vintageremodelacoes.pt | E-mail: luis.motal@vintageobras.pt 
18 / 22 

18 

Plantas de dois andares com 3 suites – Duplex (2 andares) 

Com mezanino e pé direito duplo 

 

A fachada com recortes tem um mix de telhado aparente e embutido 

Se a ideia é inspirar em um projecto de sobrado com mezanino, essa 

proposta é uma óptima inspiração. Aqui a fachada tem recortes 

diferenciados e parte do telhado aparente, e conta com garagem lateral. 

A área de construção é de 263 m²; sendo que o andar térreo foi destinado a 

cômodos amplos e espaços, como salas, cozinha, lavabo e lavanderia; além 

da área de lazer com varanda e piscina. Já o pavimento superior é um 

mezanino com vista para a sala de estar do andar térreo, e que se divide 

entre dois dormitórios e uma suíte master. 
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Plantas de dois andares com 3 suites – Duplex (2 andares) 

Com piscina 

Na proposta, detalhes em madeira revestem a fachada 

Para as plantas de casas com 3 quartos, a ideia aqui é de um sobrado com 

mezanino e uma piscina com deck no andar térreo para compor a área de lazer. 

O projecto tem 180 m² e o andar térreo é composto pela maior parte dos 

cômodos, inclusive os 3 quartos (sendo uma suíte). Já o andar superior, que é o 

mezanino, é bem menor e conta apenas com uma pequena salinha. 

Plantas de dois andares com 3 suites – Duplex (2 andares) 
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Com 200 metros quadrados (m²)  

 

Se a proposta é de escolher plantas de casas com 3 quartos ao estilo duplex, esse 

projecto é uma das inspirações. Aqui a construção de 195 m² divide-se em 2 

pavimentos  – um térreo e outros superior. 

O pavimento térreo é todo integrado com sala de TV, sala de jantar e cozinha 

americana; além das varandas que saem da sala de TV e da sala de jantar. No 

pavimento superior o espaço foi destinado aos 3 dormitórios, todos com varanda, e sendo 

uma suíte master. 

O resultado é uma óptima inspiração para plantas de casas com 3 quartos. 
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Plantas de dois andares com 3 suites – Duplex (2 andares) 

O projecto tem 200 m² e fachada moderna 

  

Moradias geminadas  
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Plantas de dois andares com 3 suites – Duplex (2 andares)  

Moradias geminadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O andar geminado tem varanda no segundo piso 

Entre as propostas plantas de casas com 3 quartos, estão as casas 

geminadas, e este projecto de casa duplex geminada é uma das inspirações. 

O projecto tem 136 m² e o andar térreo dividido entre: 

Sala de estar; Lavabo; Sala de jantar; Varanda; Cozinha; Lavandaria. 

O pavimento superior foi dividido entre dois quartos, casa de banho e uma suíte com varanda.  

https://casaeconstrucao.org/projetos/27969/
https://casaeconstrucao.org/projetos/27969/

