
01 acesso de veículos
02 estacionamento externo
03 acesso de pedestres
04 subestação
05 resfriamento e filtragem
06 reservatório de gás
07 estacionamento
08 sala de resfriamento
09 sala de prepação
10 garagem carro funerário
11 circulação vertical
12 circução de caixões
13 salas técnicas
14 vestiário
15 caixa d’água
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O edifício do crematório foi proposto como um bloco mais rígido, de 
concreto armado que nas extremidades se dilui na estrura fluída dos 
módulos metálicos do columbário, desta forma, busca se mimetizar a 
paisagem.

Os espaços

A planta do crematório é organizada em faixas longitudinais, sendo os 
espaços de despedida voltados para a paisagem interna da ilha. A pre-
missa de deixar a fachada livre e ter uma circulação restrita para os 
caixões determinou um esquema de circulações e monta cargas.
No centro do crematório ficam as circulações. Na faixa leste, estão as 
áreas de estar e contemplação voltadas para a cidade dos vivos. 
O crematório tem 7 salas de velório, considerando que em Porto 
Alegre morrem aproximadamente 14 mil por ano (fonte: IBGE) e que 
30% tenham escolhido a cremação.
O columbário possui uma circulação central que se conecta com o 
crematório. A planta é organizada em pente. As circulações secundá-
rias dão acesso as urnas e aos espaços de estar e contemplação; o 
edifício é aberto e todos os pavimentos possuem cobertura.

01 acesso passarela
02 hall
03 recepção
04 estar
05 circulação
06 monta carga caixões
07 atendimento
08 reuniões
09 sanitários
10 jardim externo
11 balcão coberto
12 sala de observação
13 cremação
14 controle
15 monta carga
16 cirulação vertical
17 chaminés
18 caixa d’água
19 columbário
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01 circulação
02 circulações verticais
03 sanitários
04 sala de velório
05 sala reservada
06 monta carga
07 café
08 balcão externo
09 área de estar
10 chaminés
11 columbário
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Planta primeiro pavimento
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Planta segundo pavimento
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Planta terceiro pavimento
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