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Introdução: Esta pesquisa abrange um estudo para a concepção de um anteprojeto
de Crematório e Memorial das Cinzas, a ser implantado no município de Tangará
(SC). Atualmente o cemitério central da cidade encontra-se totalmente ocupado,
sem espaço para novos sepultamentos, além de não ser mais possível a sua
ampliação, visto o espaço urbano em que encontra-se inserido, bem como em
relação a aprovações ambientais. Objetivo: O principal objetivo desse trabalho é
proporcionar um espaço que se mostre uma solução para minimizar os problemas
causados pelos sepultamentos realizados de forma tradicional, e que seja também
uma solução a superlotação do cemitério local da área de abrangência deste
estudo.

Método: Como metodologia utilizada para o desenvolvimento deste

trabalho, foram utilizados métodos exploratórios e qualitativos, por meio de busca em
bases teóricas, análise de estudos de casos de caráter nacional e internacional, bem
como estudos de terrenos potenciais a implantação do anteprojeto. A pesquisa
também é quali-quantitativa visto que, por meio de questionário, busca entender a
percepção da população em relação a cremação. Resultados: A realização de
questionário e busca bibliográfica sobre o tema permitiu a compreensão cultural da
população, em relação às suas crenças sober a morte e ao sepultamento, como
também permitiu o entendimento das questões relacionadas ao meio ambiente e
sua preservação, proporcionada pelo objeto desta pesquisa. Conclusão: O estudo
permitiu a constatação de que a opção por um Crematório e Memorial das Cinzas
corresponde a uma solução menos danosa ao meio ambiente, além de mostrar-se
uma prática mais adequada de sepultamento para os dias atuais, tanto na relação
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da preservação ambiental, quanto como alternativa de sepultamento ao modelo
tradicional. Ainda, para este período extremo, em que estamos tomados por uma
pandemia altamente contaminante,

a cremação faz-se uma solução lógica,

impedindo e garantindo maior eficácia na eliminação de agentes contaminantes.
Diante dessa situação o Crematório e Memorial das Cinzas, mostra-se uma forma de
conter a superlotação dos cemitérios, sendo para este estudo uma solução lógica,
com garantia às crenças e a minimização dos impactos ambientais deste setor.
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