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UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES SOL NASCENTE 

O projeto parte do conceito “sustentabilidade”, 

portanto ao iniciar o traçado pensamos em aproveitar o 

máximo de ventilação natural possível. Para que isto 

tornasse viável a maior parte das unidades devem 

utilizar-se do sistema de ventilação cruzada. Com a 

construção tipológica de uma casa pátio 

proporcionamos uma maior privacidade, vigilância e 

segurança para o usuário que utiliza as atividades ao ar 

livre. Além deste, parte importante da tipologia é o 

favorecimento climático, pois o 'pátio em lugar da 

unidade isolada com suas quatro faces expostas ao sol, 

ao vento,etc., faz com que um edifício proteja o outro e 

este espaço descoberto servirá como jardim, as águas 

da chuva serão recolhidas para uso doméstico através 

das calhas de cobertura e armazenadas em 

reservatórios subterrâneos. Além da criação de um 

microclima menos hostil que o externo, fator importante 

para o clima local, já que o período de baixa humidade 

relativa do ar se estende de maio a setembro. 

Projeto pensado para constituir-se dentro do Setor 

Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, Etapa 1, Quadra 

700, na região administrativa de Ceilândia – RA IX, 

sabe-se então que o Setor encontra-se consolidado e 

para minimizar os impactos gerados pela construção 

convencional à comunidade propomos um sistema 

construtivo não convencional para a execução das 

novas edificações. 

.  

O sistema construtivo em “Painéis Monolíticos de 

EPS” foi escolhido pela  estrutura leve e muito simples 

de montar, já que o seu conjunto é encaixado 

diretamente nas ferragens guias da fundação Os painéis 

de EPS são retardantes às chamas, não proliferam 

cupins e fungos, e mostram-se 100% recicláveis. 

Proporciona a redução no tempo de execução e mão de 

obra que pode ser superior a 30%, economia superior a 

20% no valor do metro quadrado construído e a 

diminuição de até 80% de resíduo da obra. 
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1 – COZINHA E SERVIÇO 

2 – SALA DE ESTAR E JANTAR 

3 – QUARTO 

4 – SUÍTE 

5 – BANHEIRO SUITE 

6 – BANHEIRO SOCIAL 

PLANTA BAIXA – APARTAMENTO TIPO 1 

PLANTA BAIXA – APARTAMENTO TIPO 2 PLANTA BAIXA – APARTAMENTO TIPO 3 ACESSÍVEL 
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A – PLAYGROUND 

B – PRAÇA DE CONVÍVIO 

C – ESTACIONAMENTO 

D – CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 

E – APARTAMENTO TIPO 3 ACESSIVEL 

F – ACESSO PRINCIPAL 

G – APARTAMENTO TIPO 1  

H – APARTAMENTO TIPO 2 

I – PÁTIO INTERNO 
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PLANTA BAIXA – PAVIMENTO TIPO 
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PLANTA DE COBERTA 

CORTE TRANSVERSAL 

CORTE LONGITUDINAL 

11. ACABAMENTO 

CONVENCIONAL 
10. FECHAMENTO DO TELHADO E APOIO 

DAS TERÇAS 

9. LAJE COM ENCHIMENTO DE EPS 8. APOIO DAS LAJES DIRETAMENTO 

SOBRE OS PAINÉIS 

7. MESTRAS PARA CONTROLE DA 

ESPESSURA DO REVESTIMENTO 

5. INSTALAÇÕES ELETRICAS, 

HIDRÁULICAS E OUTRAS 

6. PROJEÇÃO DO 

REVESTIMENTO 

4. ABERTURA DE CAMINHOS 

COM SEPARADOR TÉRMICO 

3. MONTAGEM DOS PAINÉIS E 

ESTABILIZAÇÃO SUPERIOR 

2. FIXAÇÃO DAS BARRAS DE 

ESTABILIZAÇÃO INFERIOR 

1. FUNDAÇÃO 

RADIER 

O SISTEMA CONSTRUTIVO 

Atualmente existem diferentes sistemas pré-fabricados que foram desenvolvidos para agilizar e economizar na execução de 

obras. A origem do sistema construtivo de Painéis Monolíticos partiu de um projeto Italiano de industrialização da construção. 

O respectivo sistema está em uso cerca de 30 anos em países como a Itália, França Inglaterra, Alemanha, EUA, entre outros. 

Sua principal característica é ser composto por painéis de EPS (Poliestireno Expandido) plástico celular rígido é um material 

isolante, leve, resistente, fácil manuseio e baixo custo. Vantagens do uso do sistema:  

Baixa condutividade Térmica: Alta capacidade de resistir à passagem de calor, sua estrutura celular é composta 98% de ar e 

2% de poliestireno, esta quantidade de ar deixa as células sem movimentação. 

Baixo Peso: Manuseio facilitado devido seu baixo peso. As densidades EPS variam entre os 10-30 Kg/m³, acarretando uma 

grande baixa do peso na estrutura, reduzindo mão de obra e custo com fundações exageradas. 

Resistencia Mecânica Elevada: Apesar de leve, possui alta resistência mecânica. 

Baixa Absorção de Água: O EPS não é higroscópio, portanto não absorve a umidade do ar. 

Versatilidade: É facilmente moldado numa infinita gama de tamanhos e formas. 

Resistencia Contra o Tempo: Possui sua vida útil tão longa quanto as construções nas quais ele foi utilizado, o EPS não 

estraga, não embolora, não libera qualquer substancia ao meio ambiente, não apodrece e não é solúvel em água. 

Absorção de Choques: Sua estrutura fechada, cheias de ar possuem alta absorção de impactos, quedas, vibrações, etc. 

 
Sistemas monolíticos, são considerados uma solução 

para a construção civil moderna, não agride o meio 

ambiente, reduz o custo, racionaliza energia além de 

proporcionar um excelente conforto térmico acústico dos 

usuários. 

PAINEL MONOLÍTICO COM EPS 

ORDENAMENTO E TIPOLOGIA DO SISTEMA 
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Ventilação Nordeste, predominante no período chuvoso de outubro a abril não 

sendo o de maior predominância. 

Ventilação Noroeste, predominante no período chuvoso de outubro a abril é o de 

maior predominância. 

Ventilação sudeste, predominante no período de estiagem, predominante no 

período de março a setembro. 

O projeto da edificação multifamiliar foi organizado de forma que a maior 

parte das unidades habitacionais fossem voltadas para a ventilação 

existente. Evitando aberturas para a fachada sudoeste, esta que não possui 

incidência de ventilação natural. 

A edificação multifamilar possui 28 unidades habitacionais, sendo 2(duas) 

acessíveis. Totalizado 14(quatorze) unidades multifamiliares e 392 unidades 

habitacionais, sendo 28 unidades acessíveis, em todo o complexo. No 

pavimento térreo encontram-se situam-se a unidades acessíveis juntamente 

com mais duas unidades. Nos 3(três) pavimentos superiores encontram-se 

8(oito) unidades cada um. Cada apartamento possui 2(dois) quartos, sala, 

cozinha, serviço e dois banheiros. Todas as unidades habitacionais foram 

projetadas para atender as normas vigentes. 

  

PLANTA BAIXA PVTO TIPO – INCIDENCIA DE VENTOS LOCAIS 

CORTE LONGITUDINAL – INCIDENCIA DE VENTOS LOCAIS 

PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO NOS LOTES– INCIDENCIA 

DE VENTOS LOCAIS 

ÁREAS 

Área construída pavimento térreo : 

551, 81m² 

Área construída pavimento tipo: 

533,93m² 

Área construída total: 2.153,60m² 

Área de coberta: 551,81m² 

Área útil unidade habitacional 

acessível: 54,03m² 

Área útil unidade habitacional tipo 1: 

46,91m² 

Área útil unidade habitacional tipo 2: 

46,93m² 
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O projeto para o Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, Etapa 1, Quadra 700, na região administrativa 

de Ceilândia – RA IX foi pensado de forma a atender as diversas necessidades dos núcleos de famílias 

brasilienses de forma inclusiva, valorizando o tipo bioclimático da região. A forma intimista do partido gera 

espaços aconchegantes e funcionais aos condôminos atendendo aos critérios do Programa Minha Casa 

Minha Vida do Governo Federal. Possibilita conforto e aproveitamento espacial de maneira funcional, 

estética e com a possibilidade de utilização de uma nova tecnologia construtiva beneficiando as famílias 

inscritas no Programa e a cidade de maneira inovadora. 

FACHADA NOROESTE 


