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Legenda:
Cobertura Edificio 
50mm              Painel Isotérmico sandwich assente sobre estrutura metálica
              Tela betuminosa de impermeabilização
30mm             Isolamento térmico em poliestireno extrudido sob caleira
2 mm             Barreira de vapor
16 cm             Laje concreto armado
15mm             Teto falso em gesso acartonado

Cobertura de Terraço
0,8mm             Revestimento de camarinhas em zinco (0,8 mm)
35mm             Chapa perfil trapezoidal 35 x 207 x 1 mm)
             Tela isolamento betuminosa
12cm             Cantoneira metálica HEA 120
             Caleira algeroz metálica em zinco (0,8 mm) com junta,
             queda  0,5-1 %
             Placa mdf cimenticia

Pavimento
5 mm              Pavimento autonivelante (base de cimento)
45 mm              Contrapiso (Betonilha de assentamento)
30 mm             Isolamento térmico
2mm             Barreira de vapor
24 cm             Laje concreto armado 

Fachada
40mm             Placa tipo onduline como paramento
             Ombreira exterior das janelas, em alumínio, avançada sobre a linha 
             de fachada fazendo o fecho dos paramentos
Sobre a estrutura
             Estrutura ventilada: Cantoneira metálica vertical em perfil Z 55 mm 
             Cantoneira horizontal em perfil Z com 25mm de profundidade
30mm             Isolamento térmico em poliestireno extrudido
             Barreira de vapor
15cm             Alvenaria de tijolo cerâmico aplicada sobre ossatura de concreto armado
15mm              Reboco interior
             Janela tipo bipartida, em alumínio anodizado, com uma ou ambas folhas   
             (conforme necessidades de ventilação) com sistema oscilo-batente
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Seria desejável um menor recurso a sistemas 
ativos de arrefecimento e para esse efeito é pro-
posto um desenho que permita proceder a uma 
ventilação mais ou menos regulada, dos espaços, 
salvaguardando a sua autonomia e privacidade, 
para além dos níveis aceitáveis de conforto. Neste 
ambiente tropical com estação seca em que a mé-
dia alta anual ronda os 26ºC e a baixa os 16ºC, a 
variação térmica é razoável, mantendo o edifício  
no seu interior a uma temperatura próxima da de 
conforto. Tem por isso, uma média inércia tér-
mica para garantir que retenha a temperatura no 
seu interior quando mecanicamente arrefecido,  e 
uma fachada ventilada para impedir a insolação 
direta da parede interna. Contudo, admitindo a pos-
sibilidade de o cliente querer recorrer a sistemas 
ativos de arrefecimento, haverá já necessidade de 
garantir que a temperatura ótima mantida no seu 
interior por esse processo, não se perca, dotando, 
para isso, o edifício desde o seu exterior com algum 
isolamento térmico integrado nas paredes internas 
da fachada.    


