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6. Administração...............................31,38m²²
7. Audiovisual.....................................90,15m²
8. Exposição permanente..........320,60m²²
9. Depósito...........................................19,15m²²
10. Infraestrutura.............................69,83m²²
11. Rampa e escada......................578,65m²²
    TOTAL...................1858,58m²

PERSPECTIVAS EXTERNAS DO MEMORIAL

CORTE - C

PERSPECTIVAS INTERNAS DO MEMORIAL

O anfiteatro, assim como todos 
os espaços da praça, pode ser 
utilizado pela comunidade, em 
shows, apresentações, eventos 
escolares, cerimônias oficiais, 
etc.
O anfiteatro está localizado em 
um dos eixos principais de 
circulação da praça. 
A grande superfície circular, 
servirá como um anfi teatro 
aberto. Este volume será uma 
parede bruta que saíra do sub-
solo e chegará ao nível superior,
tendo nela inscrição e símbolo 
da FEB.

Existe uma abertura abaixo do 
palco que possibilita a visuali-
zação de parte do interior do 
memorial da FEB.
O acesso ao palco do anfiteatro 
é feito através de rampas, 
visando a acessibilidade.

O espaço destinado à casa de 
máquinas do memorial está 
localizada abaixo da arquiban-
cada do anfiteatro.

A vegetação escolhida para a 
praça é predominantemente 
nativa do Rio Grande do Sul. 

VISTAS DOS ACESSOS AO MEMORIAL

TABELA DE ÁREAS
PRAÇA GEN OSÓRIO
- Lazer ativo........................1863,79m²²
- Lazer contemplativo.....7894,18m²
- Praça seca.......................1008,71m²²
- Circulação........................4488,32m²²
           TOTAL..............15255,00m²²

MEMORIAL DA FEB
 

1. Memorial
   Recepção                                      418,60m²²
   Exposições temporárias
2. Resérva técnica ..................................50,73m²²
3. Sala multiuso.......................................132,64m²²
4. Cafeteria.................................................98,44m²
5. Sanitários M/F/PNE............................. 48,41m²²
²

Um dos acessos ao memorial se dá através de uma rampa, 
localizada no centro do eixo principal, atendendo os requisitos 
de acessibilidade.

O outro acesso ao memorial se dá através de escadas, que 
também estão localizadas no centro do eixo principal de circu-
lação.
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O memorial da FEB está locali-
zado no subsolo do anfiteatro e 
possui o formato circular. O des-
taque desse ambiente fica por 
conta da grande parede curva e 
inclinada que recebe os nomes 
dos militares do exército brasi-
leiro, mortos em combate, 
durante a segunda guerra mun-
dial. Essa parede dá acesso ao 
espaço da exposição perma-
nente que homenageia a FEB. O 
acesso à exposição permante se 
dá através de aberturas (vão 
livre) na grande parede, fazendo 
referência à liberdade de ir e vir, 
de qualquer pessoa, conquista-
da por esses grandes heróis. 
Essa parede, como antes citado, 
é continuada ao nível da praça, 
tornando-se parte do anfiteatro. 
 
A estrutura de sustentação da 
cobertura do memorial se dá 
através do pilar central da edifi-
cação. No seu entorno localiza-
-se a recepção do memorial.
A cobertura do memorial é 
composta por duas lages planas 
de concreto protendido de 25 e 
30 centímetros. 
Parte da iluminação do ambien-
te se dá através de luz natural, a 
partir de aberturas  na cobertu-
ra, contornando a área central 
do memorial. Logo abaixo dos 
pontos de iluminação natural, 
foram expostas imagens rela-
cionadas à FEB.
A materialidade da grande 
parede é concreto aparente, 
fazendo referência à realidade 
de uma guerra: crua e sem 
requinte. O piso do memorial é 
de granito branco.
 
Áreas de apoio ao memorial 
foram projetadas no seu interior: 
reserva técnica, sala multiuso, 
cafeteria, sanitários feminino, 
masculino e PNE, administração, 
audiovisual, depósito, infraestru-
tura (casa de máquinas).
O grande saguão no entorno da 
recepção é um espaço destina-
do à exposições temporárias, 
podendo ser utilizado pela 
comunidade, para fins educa-
cionais e culturais,
Todos os espaços projetados na 
praça Gen Osório se comple-
mentam, ou seja, não são confli-
tantes entre si e dão à comuni-
dade de Santa Maria novas 
opções de lazer, entretenimento, 
cultura e conhecimento sobre 
sua própria história em prol da 
liberdade. O projeto visa levar a
sinergia de todos os ambientes 
(praça, anfiteatro e memorial) à 
população.


