O projeto do crematório regional está localizado na cidade de Caxias do Sul, município do Rio Grande de Sul, no
Bairro de Forqueta e atenderá também as cidades de Garibaldi, (GR) Carlos Barbosa (CB), Bento Gonçalves (BG) e
Farroupilha (FR), ligadas através da ERS 122 à área de implantação (AI) do projeto. A Avenida Frederico Segala é a
que leva, posteriormente até o lote em questão.
A implantação do edifício leva em conta principalmente questões topográficas e limitações ambientais, neste caso
a APP, além de interesses de fluxos e visuais. Os acessos de pedestres e veículos visitantes, bem como o do carro
fúnebre se dá pela Estrada Quinto Slomp na parte mais plana do lote e mesmo nível da rua, os dois são próximos,
prevendo assim a facilidade do controle de carros, mas separados por vegetação. O estacionamento dos visitantes
fica logo em frente ao edifício, servindo como ponto de encontro e facilitando o embarque e desembarque dos
visitantes ao edifício. O medidor do gás, gerador de energia e depósito de lixo ficam ao lado do acesso do carro
fúnebre. O crematório se distribui em um único pavimento, viabilizando o trabalho de movimentação dos corpos e
dando total acessibilidade aos visitantes. No subsolo encontra-se a galeria das urnas, além da cisterna e depósito
para utensílios de jardinagem, etc.
Uma passarela que existe desde o estacionamento até os fundos do lote tem o formato do limite da área de
preservação permanente, tornando físico o curso natural d’água que é intermitente e quase não se vê graças a
densa vegetação existente no lote em questão. Dali é possível espargir as cinzas ou ter um contato bem próximo
com a copa das árvores, levando os olhos a ver o que não é de costume.
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Implantação

A teoria do impacto, ensinamento oriental resgatado pela escritora Helena Blavatsky,
embasou o conceito do partido arquitetônico. “Esta teoria parte da ideia que a
consciência não pode chegar a existir senão através do cruzamento de pelo menos
duas dimensões ou planos diferentes da existência. Em uma só dimensão não há
contraste, não existe a relação sujeito-objeto e a consciência humana, que é dual,
não conseguiria se expressar. Compreendemos a luz por meio da obscuridade, o calor
por meio do frio, etc.”(SHWARZ, 2011)
Aludindo a tal ideia, tem-se que o bloco da vida é o que concentra as atividades e
hábitos que temos diariamente, de modo quase que autômato. Já o bloco da morte
seria então a outra dimensão, o encontro com o corpo inconsciente. Entre eles está o
plano da consciência, por onde se acessa e de onde se tem a melhor vista do
entorno, ainda intocado.
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A partir das diretrizes projetuais e dos conceitos filosóficos aplicados, foi definida a área
de implantação do edifício. Dois volumes independentes foram alocados levando em
consideração a função de cada bloco.
O bloco 1, que abriga as funções técnicas e todas as salas cerimoniais está situado na
porção leste do lote, foi rotacionado 45° para acompanhar as curvas de nível do
terreno, já o bloco 2, onde se encontram as funções de uso comum e administrativas
está paralelo a rua. Assim os dois formam um ângulo de abertura que expande
gradualmente o acesso estreito até uma visual privilegiada do lote e seu entorno
densamente vegetado.
Algumas subtrações foram feitas para criar salas de cerimonias abertos, em caso de
uma situação pandêmica ou por escolha dos familiares, além de trazer áreas
ajardinadas próximas de todas as salas.

O subsolo abriga uma galeria para as urnas serem guardadas pelos familiares caso
estes optem por não levar consigo as cinzas ou até mesmo espargir ou enterrar no lote.
Caso a opção seja espalhar as cinzas pelo lote, além dos jardins por todo o edifício,
uma passarela que alcança o topo das arvores e leva os visitantes ao contato extremo
entre céu e terra faz com que as cinzas se espalhem ao vento imediatamente. Os
pilares redondos que vem desde o subsolo até encontrarem a cobertura fazem vez de
conexão entre os níveis e remete a conexão entre os planos.
Com a necessidade de integração destas áreas e a intensão de imparcialidade sobre
crer ou não crer que este programa envolve, uma única cobertura que flutua sobre os
blocos foi criada. De forma orgânica, ela integra e reconstrói a paisagem.
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Um questionário aplicado para 200 pessoas da cidade de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, perguntou sobre o conhecimento das pessoas quanto a prática de cremar, os ritos envolvidos, a estética imaginada para o local, a
influência negativa das práticas costumeiras no meio ambiente, saúde e percepção da cidade e no fim, um espaço de sugestões foi deixado para os entrevistados expressarem suas ideias sobre o que esperavam do local. O questionário embasou decisões projetuais
significativas, levando em conta as sugestões e respostas dadas pela maioria.
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