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O Conceito
A morte representa da forma mais clara,

a finitude, todavia, a maneira de recebê-

la e representá-la é única, cada pessoa

cria seus próprios mecanismos em

resposta a esse cenário. A Arquitetura

torna-se então, um elo entre

o retângulo eixo: a vida eixo: a  morte a ausência a esperança
linhas retas, continuidade 
e estabilidade

duas vidas caminham 
juntas 

interrupção da vida, 
fim  de um ciclo

dor da perda,
vazio  

acolhimento, 
menção ao divino

Com 2,6 milhões de habitantes, e uma estimativa de 1.800 óbitos por mês, segundo

dados do IBGE, BH apresentou um considerável aumento no número de idosos nos

últimos anos, o que consequentemente ocasiona no crescimento no número de óbitos.

Com a expansão urbana, a falta de espaços para futuras necrópoles e a superlotação

Dentre as áreas permitidas para esse tipo de serviço, o

local onde o projeto será inserido, permite aos munícipes

explorar e discutir claramente a temática da morte e sua

ligação com o dia-a-dia da cidade.

O Local
O local escolhido encontra-se na região nordeste, no bairro

Jardim Vitória, e está a aproximadamente 15km do

hipercentro.

Lindeiro a BR 381, e uma área de 24mil m², o terreno

possui fácil acesso as demais regiões da cidade, sendo essa

uma das principais atribuições para a escolha do mesmo.

0 20m5elevação posterior

elevação lateral 0 20m5

Garantir fim decoroso a todos os 

cidadãos

diretrizes

Otimizar a dinâmica da morte no dia a 

dia da cidade de Belo Horizonte

Possibilitar aos munícipes explorar e 

discutir a temática da morte

1

2

3

Objetivos Gerais
Com a ausência de crematórios públicos que atenda aos munícipes da cidade de Belo

Horizonte e a superlotação nos ossuários das necrópoles municipais. O presente

projeto tem por objetivo criar uma edificação que expresse, através de suas

características arquitetônicas, o encontro entre os vivos com o fim de sua jornada - a

morte -, que é a conclusão de um ciclo finito e indeclinável.

A edificação foi dividida em cinco setores. Tendo em

vista os seus diferentes usos e restrições na circulação

de pessoas nos setores técnico e de serviço, os

pavimentos possuem uma disposição de ambientes

simples e funcional. Buscando garantir a privacidade

e cuidado durante as cerimônias existentes, as áreas

técnicas foram escondidas aos olhos do visitante.

o mundo material e o imaterial, o local de culto aos mortos

deve refletir essa temática de maneira clara, de modo a acolher

o enlutado e levá-lo a reflexão. No entanto no atual cenário de

BH, os locais destinados a atividades fúnebres, possuem, em

sua maioria, uma arquitetura genérica e superficial, com

ausência de expressão e significado. O CMBH busca

apresentar o processo de transição entre o mundo dos vivos e o

mundo dos mortos, e a relação tênue que existe entre eles. A

temática manifesta-se visualmente através da arquitetura,

tornando a edificação autoexplicativa e de fácil leitura. Como

o principal ponto de partida, foram criados dois grandes eixos,

representando a ligação entre os dois planos, o eixo horizontal

apresenta duas vidas, que são interrompidas pela morte (eixo

vertical), representando o fim de um ciclo, onde ambas

conseguem ressignificar e dar início a uma nova jornada,

posteriormente o eixo vertical então é direcionado ao divino, a

amplidão e a incerteza do infinito, trazendo acolhimento e

esperança aos vivos.

nos cemitérios públicos, percebe-se a necessidade de outras alternativas para

destinar os cadáveres. A cremação é um processo prático e higiênico, sendo a

solução póstuma de menor impacto ambiental, o que a torna uma excelente

Mapa Entorno

Mapa Regional Nordeste

Mapa Belo Horizonte

alternativa para a manutenção da capital

mineira
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Dinâmica do sistema  funerário  de   BH

4 Cemitérios Públicos bonfim - saudade - consolação  - paz 

Sepultamentos Nas Necrópoles De BH

33% 

47% 

13% 

1% 

6% 

O geólogo Leziro Marques Silva, da universidade de São 

Judas Tadeu, investigou a situação de 600 cemitérios no país, 

sendo 75% públicos e 25% privados, constatou que 20% 

deles apresentam algum tipo de problema de ordem 

higiênica e ambiental. Sendo 60% dos casos em cemitérios 

públicos

Perpétuos

Peças e Fetos

Comunitários

Desconhecidos 

Gratuitos

A

B

MILHÕES HABITANTES   

2,6

Dinâmica Sepultamentos Covas Rotativas

ÓBITOS

POR MÊS

1800

1. Velório                                      2. cortejo

A justificativa

Belo Horizonte possui, em média, 2,6 milhões habitantes, com

uma estimativa de 1.800 óbitos por mês. Analisando as

pirâmides etárias ao lado, percebe-se que houve um

considerável aumento na quantidade de idosos, estudos

estimam que em alguns anos ocorra a inversão da mesma, o

que consequentemente ocasionará no crescimento no número

de óbitos.

Com o crescimento urbano, a falta de espaços para futuras

necrópoles e a superlotação dos cemitérios públicos, percebe-

se a necessidade de outras alternativas para destinar os

cadáveres.

Apesar do significativo aumento da cremação nos últimos

anos, a cidade possui apenas um crematório, que cobra preços

dispendiosos pelo serviço, tornando-se inacessível para grande

parte da população. O mesmo não dispõe 5% de sua

capacidade ao poder público, como previsto na lei

nº 9048/2005.

Ao lado, no gráfico “dinâmica do sistema funerário de Belo

Horizonte”, é possível compreender como se dá o

funcionamento das necrópoles públicas da capital.

A . Sepultamentos covas
permanentes

B. Sepultamentos covas 
rotativas

Pirâmide Etária de Belo Horizonte 

1991                                    2000                                      2010

55% PÚBLICAS - 45%  PRIVADAS

Sepultamentos Nas Necrópoles Públicas De BH

Tipos De Sepultamento
gratuitos
desconhecidos

perpétuos
comunitários

exclusivos 
peças e fetos 

O terreno possui uma área de 24 mil metros

quadrados, e em suas dependências passa o

córrego São José que deságua no rio das Velhas,

que está a aproximadamente 2km do local,

fazendo divisa com o município de Santa Luzia.

Atendendo a legislação, foi deixado uma faixa

marginal de 30 metros ao longo do córrego, que

será requalificado.

O local escolhido para a implantação do

crematório municipal de BH, encontra-se na

região nordeste, no bairro Jardim Vitória, e está

a aproximadamente 15km do hipercentro.

Lindeiro a BR 381 e a rua dos Borges, o terreno

possui fácil acesso as demais regiões da cidade,

sendo essa uma das principais atribuições para a

escolha do mesmo.

Dentre as áreas permitidas para esse tipo de

serviço, o local onde o projeto será inserido,

permite aos munícipes explorar e discutir

claramente sobre a temática da morte e sua

ligação com o dia a dia da cidade.

Análises ambientais e urbanas

A problemática

A ausência de crematórios

públicos que atenda aos munícipes

da cidade de Belo Horizonte, e a

superlotação nos ossuários das

necrópoles municipais.

O objetivo

O presente projeto tem por objetivo criar uma

edificação que expresse, através de suas

características arquitetônicas, o encontro entre os

vivos com o fim de sua jornada - a morte -, que é a

conclusão de um ciclo finito e indeclinável.

As diretrizes

• Otimizar a dinâmica da morte no dia a dia da cidade

de Belo Horizonte;

• Através do projeto permitir aos munícipes explorar e

discutir a temática da morte, e sua relação com a cidade;

• Garantir fim decoroso a todos os cidadãos.

3.  sepultamento, o corpo 
permanece na cova por 3 anos      

4.   pluma de contaminação.  após 
3 anos ocorre a exumação

5. após exumação, os restos 
mortais são direcionados ao ossuário

(para famílias em situação de vulnerabilidade 
econômica, o corpo recebe uma preparação mínima)

Meio ambiente

Sabe-se que, quando há negligências e irregularidades no processo de

inumação, a mesma pode gerar grandes impactos ambientais, como a

contaminação dos solos e das águas subterrâneas, com substâncias

altamente tóxicas, juntamente com o risco da proliferação de doenças

infectocontagiosas.

A cremação é um processo prático e higiênico, sendo a solução póstuma

de menor impacto ambiental, tornando-a uma excelente alternativa para a

manutenção da capital mineira.

Após visitas técnica nas quatro necrópoles municipais de Belo Horizonte,

bem como entrevistas realizadas com diferentes colaboradores e o diretor

administrativo das mesmas, observou-se, que há várias resoluções do

CONAMA, que não são previstas, bem como a superlotação nos

ossuários.

Análises visitas técnicas

Mapa Regional Nordeste

Mapa Belo Horizonte
fotos terreno2km

2km

0

0

Hipercentro
Limite regional
Cem. municipais

Rodovias
Princ. avenidas
Lagoa Pampulha

BR-381
Princ. avenidas
Lim. Bairro
Estação ônibus

Curso d’água
Linha férrea
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Leis atuantes no terreno
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vegetação cond. ambientais usos sistema viário

vegetação
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curso d’água

30m0

direção ventos
córrego são josé
orientação solar
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30m entorno
do córrego

área residencial unifamiliar
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via lig. regional
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Mapa Entorno
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Edificações
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A localização
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O Conceito
A morte é um evento inevitável, que representa da maneira mais clara a finitude, todavia, a maneira de recebê-la e representá-la é única,

cada pessoa cria seus próprios mecanismos em resposta a esse cenário, e os mortos, são reinseridos na sociedade através da memória. A

Arquitetura torna-se então, um dos elos entre o mundo material e o imaterial, o local de culto aos mortos deve refletir essa temática de

maneira clara, de modo a acolher o enlutado e levá-lo a reflexão. No entanto no atual cenário de Belo Horizonte, os locais destinados a

atividades fúnebres, possuem, em sua maioria, uma arquitetura genérica e superficial, com ausência de expressão e significado, isso se dá

pelo grande tabu ainda existente relacionado ao tema, visto que houve um distanciamento cada vez maior entre o homem e a morte.

Os principais conceitos para a concepção do CMBH é, apresentar o processo de transição entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e

a relação tênue que existe entre eles. A temática manifesta-se visualmente através da arquitetura, o que torna a edificação autoexplicativa e

de fácil leitura. Como o principal ponto de partida, foram criados dois grandes eixos, representando a ligação entre os dois planos, o eixo

horizontal apresenta duas vidas, que são interrompidas pela morte (eixo vertical), sendo assim o fim de um ciclo, onde ambas, conseguem

ressignificar e dar início a uma nova jornada. O eixo vertical é direcionado ao divino, a amplidão e a incerteza do infinito, trazendo

acolhimento e esperança aos vivos.

Estudo Volumétrico 
Se integrando a paisagem, o crematório recebe

os visitantes com uma edificação de 10 metros

de altura, que se eleva solene e imponente sobre

espelhos d’água que a envolvem, e acompanha

os enlutados nesse ritual, em direção a região

sul, o edifício se abre para o pátio, com vista

para o bosque. Com linhas retas os três blocos

possuem fachadas com placas cimentícias

distribuídas de forma assimétrica, bem com suas

vedações, quebrando a rigidez e trazendo a

sensação de movimento. Em seu interior, as

aberturas de luz naturais, moldam a vivência do

visitante, intensificando a amplidão dos

ambientes.

Com formas curvas, a capela foi dividida em 3

elementos independentes, representando a

trindade, a mesma recebe a cruz como um

portal, que simboliza a morte de Cristo e o

momento insólito entre os dois mundos.

Cremação x Religião
A morte recebeu diferentes definições, interpretações e reações ao longo da

história, isso porque ela não permite precisão. A morte não é apenas o fim de um

ciclo, ou a transição para uma outra dimensão, ela faz parte da construção social e

cultural de um povo, e assume um papel fundamental na percepção de existência

do homem.

A cremação é utilizada desde os primórdios da história da humanidade em

diferentes regiões, estima-se que essa prática já no ano de 750 A.C. era utilizada

em Roma e na Grécia, no entanto para a igreja católica que posteriormente

surgiria, e se tornaria um dos principais pilares do mundo ocidental, assumindo

também o papel nas tarefas e ritos fúnebres, a prática da cremação era proibida e

foi vista como um tabu até meados da década de 60, isso porque havia a

sacralização da matéria do corpo. No cenário Brasileiro, o primeiro crematório foi

construído na década de 70, por ter uma população em sua grande maioria católica,

que ainda considerava a cremação um pecado, não foi bem aceita a princípio. No

entanto esse cenário mudou. Há uma desmistificação cada vez maior desses tabus,

e uma grande aceitação dessa prática, haja visto que apenas o judaísmo, islamismo

e candomblé proíbem essa opção fúnebre, a população brasileira conta hoje com

mais de cem crematórios.

“Arquitetura que faça sentir, na carne e no espírito, a vida ante a morte”

Fredy Massad e Alicia Guerrero Yeste

o retângulo eixo: a vida eixo: a  morte a ausência a esperança

linhas retas, continuidade 
e estabilidade

duas vidas caminham 
juntas 

interrupção da vida, fim 
de um ciclo

dor da perda, vazio  acolhimento, 
menção ao divino
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49%

2%

23%

17%

9%

Área - 3.062 m²

Área - 152 m²

Área - 1.403m²

Área - 1020 m²

Área - 525m²

Área Total
6.162m²

programa de necessidades O programa de necessidades foi dividido em cinco setores, abaixo é possível identificar a relação entre eles. Tendo

em vista os seus diferentes usos e restrições na circulação de pessoas nos setores técnico e de serviço, os pavimentos

possuem uma disposição de ambientes simples e funcional. Buscando garantir a privacidade e cuidado durante as

cerimônias existentes, as áreas técnicas foram escondidas aos olhos do visitante. A escola de tanatopraxia, busca

capacitar profissionais da área fúnebre, contando com diversos cursos, incluindo o de operador de fornos, ainda

inexistente em MG, a escola será uma parceria entre os poderes público e privado.

AA

B

B

planta de implantação 0 20105 30m

1

2

6

4

3

7

9

5

8

acesso 
veículos

acesso 
pedestres

+698,48

acesso 
serviços

12

c

b

a

acesso 
veículos

11

11

11

11

SETOR
VISITANTES

COMERCIAL

SETOR
SERVIÇOS

SETOR
TÉCNICO

ESCOLA 
TANATO-
PRAXIA

ESTACIONAMENTO
RECEPÇÃO
CAPELA
3 SALAS DE DESPEDIDA
7 VELÓRIOS
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
COLUMBÁRIO

ADMINISTRAÇÃO CREMATÓRIO  
ADMINITRAÇÃO NECRÓPOLES
VESTIÁRIOS 
INST. SANITÁRAS
ALMOXARIFADO   
ARQUIVOS  
ARS   
DML
CARGA E DESCARGA
COPA / DEPÓSITOS
AMBULATÓRIO

SALA PRÉ- INCINERAÇÃO
SALA TANATOPRAXIA
SALA DE INCINERAÇÃO
ÁREA MAQUINÁRIO
SALA DE CONTROLE
DEP. EQUIPAMENTOS E COMBUSTIVEL

TANATOPRAXIA/ OPERADOR FORNO / 
NECROMAGIAGEM
SALAS +  COORDENAÇÃO + DEPÓSITOS 

LOJA 
CAFÉ/ LANCHONETE
SALA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

DINÂMICA
Chegada 

Corpo

Velório

O último contato 
com o corpo, 
ocorre durante a 
cerimônia 
de despedida

Sala Despedida Sala  de  Incineração

Cinzas P/ 
Espalhar

Columbário

BiournaApós as preparações 
para a incineração, o 
caixão é direcionado ao 
forno, onde permanece 
por até 1:30h. Os restos 
mortais são pulverizados 
e colocados nos devidos 
recipientes

O tempo de duração 
do velório será de no 
máximo 24hr como 
recomendado pela  
ANVISA

Urna
Sala Tanatopraxia

Local de preparação do corpo para 
velório, se corpo já chega preparado, 
é destinado a câmara fria, 
aguardando o horário do velório 

Câmara  Fria 
Local onde os corpos ficam 
depositados, aguardando, 

tanto a preparação, velório ou 
incineração

CMBH         crematório  municipal de belo horizonte

1.     Estacionamento visitantes 63 vagas 
2.    Estacionamentos família e funcionários 31 vagas
3.    Bloco 1: tanatório; despedida; serviços; incineração; adm.

4. Bloco 2: velórios e escola tanatopraxia
5. Bloco 3: columbário
6. Pátio externo

7.      Capela
8. Café e i.s
9. Espelho d’água

10. Bosque
11. Áreas reflexão
12. Córrego São José

planta subsolo planta térreo planta 1° pavimento

Com quatro entradas, sendo uma de serviço, e as demais destinadas aos visitantes, a entrada de pedestre é representada através de um

grande eixo, que direciona os mesmos aos blocos e ao pátio externo, onde estão a igreja e o café, possuindo uma primorosa vista para

o bosque, que conta com quatro platôs onde os enlutados podem descansar, e estar em contato com a paz que a natureza transmite. Os

espelhos d’água, convidam os visitantes a diminuírem o ritmo, transmitindo paz, são também utilizados para captação de água da

chuva.

elevação c, posterior 0 20m105

0 20m105elevação a, frontal

elevação b,  lateral
0 20m105

As cinzas serão 
entregues aos 
familiares em até 10 
dias úteis. Os mesmos 
poderão mantê-las
no columbário do 
crematório,
espalhá-las ou plantar 
a biourna nas 
dependências do 
bosque. 

setorização
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Propõe-se então, para o crematório municipal de Belo Horizonte, uma 

arquitetura elementar, que transponha o tempo. 12

AA

B

B

15

11

109
887

66
5 52

13
+ 695,15

1

3

planta subsolo 0 20m105

1.      casa de gás 
2. guarita
3. carga e descarga

4. monta-carga
5. ars
6. dml

7. depósito mat. tanatório
8. depósito
9. circulação serviço

10. câmara fria
11. área técnica tanatório
12. área tanatopraxia

13. depósito caixões 
14. i.s.   /   vestiário
15. columbário

4

14
14

40. Copa
41. Área técnica
42. Sala reunião

AA

15
36

35
34

40

41

14
45

B

B

planta 1º pavimento
0 20m105

+ 702,85

34. Recepção 1° pavimento
35. administração 
36. telemarketing

37. financeiro
38. diretoria
39. arquivo

43. coordenação esc. Tanatopraxia
44. lab. Tanatopraxia
45. lab. necromaquiagem

46. Auditório
47. lab. Informática
48. depósito 

40

37 38 38 4239

44 48

47
46

43

48

corte BB
0 10m51

0 .5m.25.1

detalhe 
espelho d’água

0  .1 .5m.25

detalhe parede 
fachada frontal

Com uma edificação imponente, os ambientes foram planejados de modo a

acolher e levar os enlutados a reflexão. A leste está o columbário (15), é

independente dos demais blocos, para que os visitantes não interfiram na

privacidade das famílias enlutadas, o mesmo possuí um grande átrio, permitindo

que a entrada luz natural penetre por todo o local.

D

B

B

planta de térreo

15

16

+ 699,00

24
14

18
17

1420621

22

23

28

31

26

2
5

33

29

14
+ 698,98

AA

30

+ 698,50

0 20m105

16. Hall
17. Recepção
18. apoio cliente

19. loja
20. Almoxarifado
21. copa      

22. incineração
23. controle
24. despedida

25. ambulatório
26. cir. Técnicos
27. cir.  Visitantes

28. velório
29. café
30. carga e descarga  café

31. pátio externo
32. esp.  d’água
33. capela

25
19

14

32

2424

27

28 28 28 28 28 28

C C

D

0      5 10m

corte DD

0      5 10m

corte CC

33

24 15

15 33 28

As salas de despedida possuem paredes retráteis, caso a cerim/õnia tenha uma maior quantidade de pessoas

(24); Com vista para o bosque, os velórios, possuem varandas externas, separadas por espelhos d’água

garantindo assim, a privacidade dos visitantes (28).

Divida em três elementos 

independentes, 

representando a trindade, 

para a capela foi 

escolhido o concreto 

aparente, em duas cores 

distintas, a cruz 

recepciona os visitantes, 

e como portal 

direciona o 

olhar do enlutado ao 

divino.

corte AA
0 10m51
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