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módulo para plantio eco-urnas
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espera em PVC DN150 (enterrado);

placa de identificação em latão;

tampa de rosquear em latão (aparente);

árvore escolhida.

6m 6m 

módulo expositor // columbário
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módulo empilhável em mdf 18mm melamínico módulo empilhável em mdf 18mm melamínico 
branco liso 55x55cmbranco liso 55x55cm

negativo em chapa de mdf 6mm coladonegativo em chapa de mdf 6mm colado

negativo usinado (profundidade 0,5cm)negativo usinado (profundidade 0,5cm)

chapa em latão cortado à laserchapa em latão cortado à laser

fresa usinada para encaixe do vidrofresa usinada para encaixe do vidro

fechamento em vidrofechamento em vidro

fita de led 4000Kfita de led 4000K
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CONTORNO VIÁRIO
EXISTENTE

ESTRADAS 
ESTADUAIS 

CONTORNO VIÁRIO 
PLANEJADO

CASAS + ED. ATÉ 5PAV

ED. DE 6 A 15 PAV

ED. DE 16 A 30 PAV

ÁREAS DE PREEMPÇÃO P/ PARQUES

PARQUES EXISTENTES

terreno desconstrução do volume para planos que 
se projetam do terreno

posicionamento de columbário ao término 
do eixo, estimulando fluxos por todo terreno

concentração da área de asperção
configuração de bandeja elevada

diagrama de posição solar

posicionamento da edificação 
no trecho mais largo

criação de eixo no sentido 
longitudinal

criação de eixo no sentido transversal

criação de plano vertical
enfatiza a separação física entre 
luto e memória

diagrama de circulações // pedestres
luto   +    memória

operações com volumetria e desnível 
tentativas de partido monolítico

área dedicada à memória: bos-
que de eco-urnas

área dedicada à memória: 
jardim de aspersão

diagrama geral do partido diagrama de circulação // veículos

implantação 

 É papel da arquitetura apresentar ambientes propícios para todas as 
atividades humanas, inclusive, o luto. Para esta, em específico, espera-
se locais que estimulem reflexão, acalmem os sentidos e guardem as 
memórias daqueles que vierem a partir. 
 A escolha da localização do projeto se deu por algumas diretrizes 
do Plano Diretor de Chapecó (PDC)  e infra-estruturas já consolidadas no 
local: 

  Existem algumas localidades reservadas para áreas 
de preempção para parques. Nesses locais, há previsão (ou 
preferência) de instalação de parques urbanos em maior escala. 
  
  Ainda, existem rodovias de maior porte na cidade que 
fazem o desvio do tráfego de veículos que estejam apenas 
de passagem pela cidade, essas rodovias são chamadas de 
contornos-viário. 

 O terreno escolhido fica entre um contorno-viário já construído e uma 
área de preempção para parques. Garantindo acessibilidade e contato 
franco com a paisagem natural.   
 Em relação ao enquadramento da atividade no Plano Diretor, 
crematórios só podem ser implantados na Macrozona Industrial. Nota-
se que o programa ainda é um tabu para o planejamento urbano, pois é 
encarado meramente como um processamento de restos mortais. Quando 
poderia ser tratado como um equipamento urbano comum, esmaecendo 
o horror que a sociedade atribui a morte. 
 A área escolhida para o trabalho não segue o zoneamento 
proposto pelo plano: entendeu-se que o enquadramento como uma 
atividade industrial deve ser questionado, afinal, o programa é uma resposta 
a questões relevantes de preservação ambiental e, por consequência, de 
saúde pública. Ainda, afastar geograficamente o equipamento afastará 
também psicologicamente os cidadãos da realidade da morte - e também 
da opção viável, barata e ecológica de destino dos entes queridos.

 Nas ocasiões de perda, o sentimento de luto sobrepoe-se às memórias daqueles que atendem a uma cerimônia fúnebre. Como diretriz para o lança-
mento do partido, buscou-se a separação, pelo menos física, dos locais de luto e de memória. 
 Sendo assim, crematório torna-se um abrigo para os momentos imediatos à perda e uma referência como espaço de contemplação e memória. 
 Para as famílias que desejarem manter as cinzas de seu ente querido no complexo, o crematório disporia de três destinos para as cinzas:

Columbário: expositor para a guarda de cinzas em urnas cinerárias;
Jardim de asperção: memoriais para distribuição de cinzas;
Bosque eco-urnas: plantio das cinzas com semente em urna bio-degradável.

 Os cemitérios mostram-se cada vez mais instustentáveis no contexto em que vivemos, seja por questões ecológicas (decomposição de matéria orgâni-
ca), questões econômicas (custo elevado de manutenção a longo prazo) ou territoriais (enfrentamos uma luta constante por espaço entre os vivos, enquanto 
usamos vasta extensão de solo com cemitérios que não qualificam o entorno em que estão inseridos). 

 A cidade de Chapecó tem demanda pelo serviço, que só está disponível há mais de 100Km de distância. O município já atende a região em diversos 
setores. 

 Por fim, a morte não é privilégio nem desgraça particular de ninguém, é uma etapa da existência com a qual precisamos conviver. Tememos e invisi-
bilizamos a morte, criando um circulo vicioso: tememos porque nos parece horrível e a tornamos pior porque nos afastamos dela - e de quem morre.  Este 
trabalho exercita a reconciliação da sociedade com nossa própria finitude.

justificativa

memória+luto

acácia branca capins nativosoliveira
Moringa oleifera Olea europaea L.


