
1. chapa metálica lisa de aço galvanizado 
encaixe macho/fêmea, e=2mm.
2. calha em aço galvanizado com 1% de 
declividade.
3. impermeabilização em manta térmica de 
subcobertura.
4. isolamento termoacústico, e=140mm.
5. terças em perfis U de aço carbono 
L70xA140mm.
6. forro em gesso acartonado com 
acabamento em tinta acrílica branca.
7. treliça metálica pré-fabricada com 
perfis U de aço carbono L100xA200mm e 
tirantes tubulares metálicos, seção circular,  
acabamento em pintura eletrostática branca.
8. envoltória das treliças com paredes 
de gesso acartonado com proteção 
termoacústica, acabamento em tinta acrílica 
branca.
9. fechamento em chapa de policarbonato 
alveolar com estrutura em perfis C de 
alumínio, e=40mm.
10. algeroz metálico.
12. laje steel deck e=200mm, seel deck 
e=0,95mm
13. contrapiso de argamassa, e=30mm.
14. piso de cimento alisado, acabamento em 
verniz, e=20mm.
15. perfil C de aço carbono L100x200 de 
estruturação da fachada, acabamento em 
pintura eletrostática branca.
16. janela fixa em alumínio, acabamento 
polido, vidro laminado, dimensões conforme 
projeto.

17. chapa perfurada no piso da grelha 
metálica e na fachada, e=2mm, acabamento 
em pintura eletrostática branca.
18. porta de abrir em aluminio, acabamento 
polido, folha em vidro laminado, dimensões 
conforme projeto.
19. tirantes tubulares metálicos, seção 
circular,  acabamento em pintura 
eletrostática branca.
20. manta de isolamento acústico
21. piso de tacos de madeira maciça, 
paginação espinha de peixe.
22. viga perfil I em aço carbono 
L180xA400mm, acabamento em pintura 
eletrostática branca. 
23. perfil tubular retangular em aço carbono 
de estruturação da fachada L100xA200mm, 
acabamento em pintura eletrostática branca.
24. perfil C L50x50mm intermediário 
da estrutura da fachada parafusado à 
estrutura principal, acabamento em pintura 
eletrostática branca.
25. janela com aberturas maximar em 
alumínio, acabamento polido, vidro laminado, 
dimensões conforme projeto.
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1. pilar metálico H, acabamento em pintura epoxi branca, 
160mmx200mm.
2. viga metálica I, acabamento pintura eletrostática branca, 
120x200mm.
3. guarda corpo metálico com acabamento em pintura 
eletrostática branca, h=110, distância entre balaústres 100mm.
4. fundação com blocos de concreto pré-fabricado.
5. tirante tubular metálico, seção circular,  acabamento em 
pintura eletrostática branca.

a praça campus 
sales agora é largo 
da lucinha!
A praça Campos Sales, localizada em frente 

ao terreno de projeto, já foi palco de muitas 

intervenções artísticas por parte do DAD. Apesar 

disso, seu estado hoje não é diferente de muitas 

das praças localizadas no Centro Histórico de 

Porto Alegre: esquecidas pelo poder público, mas 

intensamente habitada pelas pessoas.

Propõe-se, portanto, uma ressignificação 

deste espaço, afim de aproveitar seu potencial 

de localização e potencializar valorização do 

espaço público deste lugar. Como símbolo da 

ressignificação, esse novo espaço será chamado 

de Largo da Lucinha - em referência a Maria Lúcia 

Raymundo, atriz e professora da área do corpo no 

Teatro formada pelo DAD, falecida em 2009.

Seguindo a linguagem de integração entre 

comunidade acadêmica e população geral através 

da arte, propõe-se um espaço multi funcional, de 

uso público e coletivo. Ali é proposta, então, uma 

arquibancada, elemento em concreto que define 

o desenho urbano, vinculada à uma estrutura 

metálica que funciona como apoio para usos 

diversos na praça, como feiras, intervenções 

artísticas e momentos de contemplação da cidade, 

como um mirante.  O espaço foi pensado para que 

seu uso seja possibilitado em diversos momentos 

do dia, sem estar diretamente vinculado com os 

usos do DAD/IA/UFRGS.
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