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INSCRIÇÃO PARA UM PORTÃO DE CEMITÉRIO 
Na mesma pedra se encontram, 
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Quando se nasce - uma estrela, 

Quando se morre - uma cruz. 
Mas quantos que aqui repousam 

Hão de emendar-nos assim: 
"Ponham-me a cruz no princípio... 

E a luz da estrela no fim!" 

(Mário Quintana) 
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CEMITÉRIOS E VULNERABILIDADE AMBIENTAL: UM DIAGNÓSTICO DO 
RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO PERÍMETRO RURAL DE FRANCISCO 

BELTRÃO – PR 

RESUMO 

A discussão dos problemas vinculados ao risco de contaminação propiciado 
pelos cemitérios tem sido restrita a uma parcela relativamente pequena da 
sociedade. Trata-se porém, de um tema de significativa importância tanto na 
esfera sanitarista, quanto na esfera ambiental.   Esse estudo destaca os 
principais problemas que os cemitérios podem causar quando é ignorado o 
conjunto de normas legais de âmbito federal e estadual, dentre as quais 
destaca-se a  Resolução do Conama  nº 335/ 2003, o Código de Saúde do 
Paraná Lei nº 13331/ 2001 e a Resolução SEMA nº 002/2009. Neste contexto, 
foi realizada a presente pesquisa que teve como objetivos: a localização e 
mapeamento dos cemitérios da zona rural de Francisco Beltrão – PR; 
pesquisas dos principais tipos de sepultamento realizadas nestes cemitérios; 
avaliação dos riscos de contaminação socioambientais das áreas de influência 
direta e indireta destes empreendimentos; realizar o levantamento e a 
sistematização de medidas corretivas e preventivas para as áreas nas quais 
sejam diagnosticadas irregularidades nos cemitérios.  Para a realização desse 
trabalho, foram utilizadas vários procedimentos metodológicos, dentre os quais 
destacam-se: a identificação e mapeamento dos cemitérios existentes no 
perímetro rural da cidade de Francisco Beltrão – PR; a aplicação de 
questionários aos representantes das comunidades que possuem cemitério e 
entrevistas com os representantes de órgãos públicos responsáveis pelo setor 
de licenciamento e saneamento ambiental na cidade. Em trabalho de campo foi 
possível coletar água de quinze pontos e montar um banco de dados sobre os 
aspectos de uso e distribuição dos elementos naturais no interior e na 
circunvizinhança dos cemitérios. Como resultado identificou-se 51 cemitérios 
localizados no perímetro rural municipal, dos quais 95% são mantidos e geridos 
pela própria comunidade sem auxílio do poder público. Todos os cemitérios 
apresentam riscos de contaminação ambiental, entretanto, o grau de impacto 
ambiental varia de acordo com a concomitância de inconformidades nas 
práticas de sepultamentos e de manutenção destes cemitérios.  Por meio do 
estudo realizado concluímos a inexistência de suporte técnico por parte da 
Prefeitura Municipal e a necessidade emergente da realização de processo de 
esclarecimento e formação nas comunidades, sobretudo, daqueles moradores 
que tornam-se responsáveis pelas práticas cotidianas executadas no âmbito 
dos cemitérios. Salientamos a indicação no trabalho da inserção de atividades 
de educação ambiental com o intuito de prevenir e, se possível, minimizar os 
impactos causados pelos cemitérios.  
 
Palavras chave: cemitério; contaminação ambiental; educação ambiental. 
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BURIAL AND ENVIRONMENTAL VULNERABILITY: A DIAGNOSIS OF RISK 
OF CONTAMINATION IN THE GROUP OF RURAL BELTRÃO FRANCISCO - 

PR 
ABSTRACT 

 
The discussion of the problems linked to risk of contamination brought about the 
cemeteries has been restricted to a relatively small portion of society. It is 
however, an issue of significant importance in the sphere sanitarian, as in the 
environmental sphere. This study highlights the main problems that cemeteries 
can cause when it ignored the set of statutory federal and state levels, among 
which stands out the CONAMA resolution No. 335/2003, the Code of Health of 
Paraná Law No. 13331/SEMA 2001 and Resolution No. 002/2009. In this 
context, the present study had the objective was accomplished: the location and 
mapping of rural cemeteries Francisco Beltrão - PR; the main types of research 
conducted in these burial cemeteries; risk assessment of environmental 
contamination in the areas of direct and indirect influence of these 
developments; conduct the survey and systematization of corrective and 
preventive measures for areas where irregularities are diagnosed in cemeteries. 
Several methodological procedures, among which stand out were used to 
conduct this work: the identification and mapping of existing cemeteries in the 
rural area of the city of Francisco Beltrão - PR; the application of questionnaires 
to representatives of communities that have cemetery and interviews with 
representatives of government agencies responsible for licensing and 
environmental sanitation sector in the city. In Fieldwork was possible to collect 
water from fifteen points and mount a database on aspects of the use and 
distribution of natural elements within and in the neighborhood of cemeteries. 
As a result we identified 51 municipal cemeteries located in a rural area, of 
which 95% are held and managed by the community itself without assistance 
from the government. All cemeteries higher risk of environmental contamination, 
however, the degree of environmental impact varies with the concurrence of 
non-conformities in the practice of burials and maintenance of these 
cemeteries. Through the study concluded that there is no technical support by 
the Municipality and the emerging need of conducting clarification and training 
process in communities, especially those residents who become responsible for 
the daily practices implemented under the cemeteries. We underline the 
statement at work inserting environmental education activities in order to 
prevent and, if possible, to minimize the negative impacts of cemeteries. 
 
Keywords: cemetery; environmental contamination; environmental education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Verifica-se que apesar de quase vinte anos de existência 

institucionalizada na forma de Lei e, em detrimento à contribuição que a 

educação ambiental pode apresentar para coletividade dado o seu caráter 

transformador, esta possui sérias limitações em termos de aplicação e inserção 

no cotidiano dos diferentes setores da sociedade. Estas restrições aplicam-se, 

sobretudo, ao diálogo com aquelas áreas que exigem o desenvolvimento de 

novas competências, transformação de antigos hábitos, atitudes e práticas 

profundamente arraigadas no imaginário popular.  

Um dos setores nos quais ainda repousa a resistência em estabelecer 

um olhar mais amplo a respeito das consequências das ações antrópicas é o 

sepultamento em cemitérios horizontais. As causas desta resistência situam-

se, principalmente, no analfabetismo técnico e político em relação ao 

conhecimento a respeito das inúmeras interconexões ambientais promovidas a 

partir de uma única ação. 

Não seria exagero afirmar que, do mesmo modo como assuntos 

relacionados à destinação dos resíduos sólidos ou ao tratamento dos efluentes 

gerados pela sociedade, foram, até algumas décadas atrás, praticamente 

ignorados por grande parte da sociedade, o processo de contaminação advindo 

do necrochorume é ignorado atualmente. Assim, verifica-se que é inexistente 

ou muito tênue a preocupação que a sociedade tem demonstrado em relação 

as implicações que as práticas de sepultamentos de seres humanos causam 

ao meio ambiente e, em consequência, à própria sociedade que nele se insere. 

Por esse motivo elaborou-se a presente pesquisa que tem como 

objetivo: localizar e mapear os cemitérios da zona rural de Francisco Beltrão – 

PR; realizar o levantamento das práticas de inumação nos cemitérios rurais do 

município de Francisco Beltrão, SO – PR; pesquisar se as pessoas envolvidas 

com a administração dos cemitérios têm orientações quanto aos procedimentos 

de sepultamentos de cadáveres; identificar as principais áreas de risco de 

contaminação; evidenciar a falta de preparo e aplicação dos parâmetros legais 

determinados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente; e realizar o 
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levantamento e a sistematização de medidas corretivas e preventivas para as 

áreas nas quais sejam diagnosticadas irregularidades nos cemitérios.  

A pesquisa teve como universo o perímetro rural do município de 

Francisco Beltrão, totalizando 51 cemitérios. Os principais procedimentos 

metodológicos utilizados foram: realização de trabalhos de campo associados à 

aplicação de questionários aos moradores das comunidades; realização de 

entrevistas com os responsáveis por estes estabelecimentos em cada 

comunidade; realização de entrevistas com responsáveis pelos cemitérios 

rurais; e elaboração de uma matriz de impacto ambiental visando auferir o risco 

de contaminação ambiental inerente às áreas adjacentes aos cemitérios.  

A identificação de riscos potenciais de contaminação ambiental advindo 

das condições de estrutura e funcionamento dos cemitérios, evoca não apenas 

a tomada de medidas no cotidiano concreto, mas também, a proposição da 

realização de discussões sobre a importância da educação ambiental no 

desempenho do papel formativo e do estímulo a novos hábitos, tanto por parte 

dos profissionais que trabalham cotidianamente com isto, quanto daqueles que 

fazem uso de seus serviços. Tal prognóstico, é base para dar prosseguimento 

aos trabalhos, principalmente junto aos órgãos públicos e secretarias 

municipais para a adesão de um modo de viver e ser sepultado que não cause 

mais problemas ambientais do que aqueles já existente no processo. 

Para organizar esta discussão, este trabalho está estruturado em quatro 

capítulos, a saber: o primeiro capítulo orientado à revisão bibliográfica, onde 

são abordados elementos fundamentais para a discussão de problemas 

ambientais na atualidade; o segundo versa sobre as especificidades do ponto 

de vista técnico, legal, ambiental e cultural, da estrutura e funcionamento dos 

cemitérios; o terceiro esclarece sobre a apresentação da área de estudo e dos 

procedimentos metodológicos utilizados durante a pesquisa; e, por fim, o 

quarto capítulo, dedica-se a análise dos dados coletados ao longo de toda a 

pesquisa e a realização de uma síntese que indica os principais aspectos a 

serem abordados no remodelamento das ações e procedimentos nos principais 

cemitérios em risco. 

Considera-se que a apresentação desta problemática, da maneira como 

está estruturada e apresentada, possa auxiliar no levantamento de 

questionamentos acerca das responsabilidades quanto aos riscos de geração 
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de passivos ambientais em toda a região Sudoeste, acreditando-se que a pauta 

vinculada a educação ambiental voltada à formação da população, pode 

minimizar, ou quiçá suprimir, os problemas causados pelos cemitérios. 
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CAPÍTULO 1 

 
 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO SUBSÍDIO À 
ANÁLISE CRÍTICA DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
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O presente capítulo almeja expor a discussão teórica referente aos 

principais conceitos e questões que auxiliarão na compreensão do objeto desta 

pesquisa, vinculada à problemática ambiental causada pela falta de 

planejamento e orientação dos procedimentos cotidianos adotados nos 

cemitérios rurais do município de Francisco Beltrão. 

 A reflexão teórica apresentada aborda a falta de conhecimento da 

população quanto a pertinência e gravidade da discussão sobre questões 

ambientais que tem o potencial de afetar a coletividade humana. Embora haja, 

em todas as partes do mundo, segmentos socioeconômicos que são menos 

expostos ariscos, ou apresentam diferentes níveis de convivência com os 

passivos ambientais e, que por esse motivo, favorecem – ou pela alienação a 

esta discussão ou pela postura vinculada a manutenção do sistema econômico 

e político vigentes - a continuidade da exploração indiscriminada dos recursos 

naturais e o crescimento da crise ambiental. 

É fundamental o papel desempenhado pela universidade enquanto 

dínamo de debates claros a respeito dos limites do uso dos recursos naturais e 

estimuladora de planejamentos pró-ativos para a minimização de impactos 

ambientais. Auxilia principalmente na organização de alternativas vinculadas a 

escala local que, sinergicamente, resultam em novas formas de exploração e 

de relacionamento entre a sociedade e os recursos dos quais faz uso.  

Para fundamentar tais discussões se fará uso das obras de Acselrad 

(2010),Santos (2004), Montibeller Filho (2004), Porto-Gonçalves (2004),Leme e 

Leme (2008). 

O segundo assunto discutido no capítulo de revisão bibliográfica refere-

se aos conceitos de meio ambiente e lugar. A conexão de tais conceitos com o 

objeto central da pesquisa é evidenciada pela compreensão de que o ambiente 

é fruto de relações dinâmicas e integradas entre diferentes esferas naturais e 

sociais, sendo que é por meio das grandes e pequenas ações praticadas na 

escala local, que os processos de degradação ambientais tem o potencial de 

ser constituído, bem como de ser revertido. São utilizados como base para a 

exposição destas definições, vários autores, dentre os quais destacam-se Drew 

(1994), Passos (2008), Dulley (2004), Leis (2001), Vieira (2001),Tuan (1983) 

Santos (1997), Ribeiro (2001),Santos e Silveira (2001). 
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Reforçando a importância das ações ambientais vinculadas às 

realidades locais, o terceiro assunto abordado no capítulo de revisão 

bibliográfica é a respeito da Educação ambiental enquanto mecanismo de 

formação e reflexão a respeito da realidade socioambiental. Além de esclarecer 

qual conceito embasa esta pesquisa, também apresentar-se-á princípios 

fundamentais para a realização de planejamento de ações de educação 

ambiental, tanto na esfera formal, quanto na não formal. Os principais autores 

que subsidiam tal discussão são: Carvalho (2004), Guimarães (2004), Silva 

(2007) e Layrargues (2004). 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: O 

SIGNIFICADO DESTA DISCUSSÃO PARA A SOCIEDADE NA ATUALIDADE  

 

A inserção da temática ambiental em meados do século passado, 

configurou-se enquanto cristalização de um complexo problema para a 

manutenção da sociedade tal como se estabelece na contemporaneidade. 

Dada a intensas e complexas transformações que assinalam a transição para 

uma nova fase da civilização, compreende-se que é iminente e necessária a 

ocorrência de uma significativa renovação científica que deve ser considerada 

nas reflexões sobre os planejamentos econômicos, urbanos e ambientais. 

Tal transição, entretanto, foi precedida por décadas de esforços 

frustrados, considerados num enredo, por vezes, complexo, outras, inusitado. A 

cada momento, caracteriza-se por uma intensificação no modo de produzir, 

pensar e consumir elementos os naturais e, que resultaram, em última 

instância, em um enorme conjunto de alterações na dinâmica socioambiental, 

as quais a população paulatinamente habituou-se. 

Quando as questões ambientais são abordadas trata-se, na maioria das 

vezes, de discutir meios de continuar explorando os recursos naturais por mais 

tempo, de modo que não acarrete desdobramentos que inviabilizem a 

continuidade do modo de vida e consumo mundiais. Dificilmente discute-se a 

necessidade e a finalidade dos processos produtivos e de consumo que 

fomentam a continuidade e o crescimento da exploração dos recursos naturais.  

O economista heterodoxo Georgescu-Roegen intervinha então 
no debate alertando: economizar quantidades de matéria e 
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energia apenas retarda o problema. Não caberia só 
economizar recursos, mas se perguntar sobre as razões pelas 
quais nos apropriamos da matéria e da energia. Ecologia, dizia 
ele, não se traduz apenas em quantidades escassas, mas na 
qualidade das relações sociais que fundam os usos sociais do 
planeta. Eis, segundo aquele autor, a questão ecológica de 
fundo: usamos os recursos planetários para produzir arados ou 
canhões? (ACSELRAD, 2010, p. 109). 
 

O questionamento proposto por Georgescu-Roegen dificilmente chega 

ao ambiente de discussão das sociedades ocidentais contemporâneas. A 

banalização da crise ambiental na qual a sociedade mergulha, coopera para a 

manutenção e para a consolidação de hábitos que implicam em risco ou, em 

última instância, na efetiva degradação socioambiental, mesmo porque este 

processo não se constitui em um elemento de significativa importância para 

requerer atenção no frenético cotidiano contemporâneo. Trata-se de um 

processo ao qual a sociedade diariamente se submete e, concomitantemente 

alimenta, que cristaliza uma atmosfera de distanciamento e de alheamento em 

relação aos riscos da postergação deste problema. 

A reconstrução deste contexto só pode ser imaginada por meio do 

rompimento com o sistema socioeconômico vigente na atualidade e que 

historicamente configurou-se como motor alienador de grande parte da 

sociedade, como afirmam Santos (2004), Montibeller Filho (2004), Porto-

Gonçalves (2004), dentre outros autores que reiteram a importância do 

desenho de um novo layaut de sociedade. O traçado de novos contornos para 

abordagem ambiental por parte da sociedade, perpassa pela construção de 

várias etapas, dentre as quais ressalta-se, por ora, a valorização dos processos 

de formação da população, sobre os riscos diretos e indiretos ocasionados pela 

degradação da qualidade ambiental.  

Este intuito excede a perspectiva atual de “ambientalização” ou 

“verdejamento” de diferentes setores que se apropriam de discursos 

“ambientalmente corretos”, como estratégias de mercado e benefícios legais.  

A expressão “nebulosa associativa”, evocada por André Micoud (2001), 

é utilizada por Acselrad (2010) para mostrar a pluralidade de objetivos em 

relação a discussão ambiental, bem como dos fundamentos destas ações. De 

acordo com Acselrad (2010), o termo nebulosa associativa: 

mostra-se duplamente pertinente no caso brasileiro, tanto pelo 
caráter disseminado e multiforme do conjunto de instituições 
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que a noção compreende, como pela nebulosa intransparência 
que envolve crescentemente certos procedimentos de 
ambientalização: empresas suspeitas de práticas predatórias 
ambientalizam seu discurso, recusando, ao mesmo tempo, 
controles externos e proclamando sua capacidade de 
autocontrole ambiental; autoridades governamentais 
flexibilizam a legislação ambiental, alegando ganhos de rapidez 
e rigor nos licenciamentos; promotores de grandes projetos 
hidrelétricos que desestruturam a vida de comunidades 
indígenas afirmam que desenvolverão programas de 
“sustentabilidade” destinados “a assegurar a continuidade dos 
aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais” dos 
grupos indígenas... (ACSELRAD, 2010, p. 105). 
 

Para Aslcerad (2010) o processo de ambientalização possui respaldo e 

pertinência quando este processo é perpassado pela: 

possibilidade de caracterizar processos de ambientalização 
específicos a determinados lugares, contextos e momentos 
históricos. É por meio desses processos que novos fenômenos 
vão sendo construídos e expostos à esfera pública, assim 
como velhos fenômenos são renomeados como “ambientais”, e 
um esforço de unificação engloba-os sob a chancela da 
“proteção ao meio ambiente”. Disputas de legitimidade 
instauram-se, concomitantemente, na busca de caracterizar as 
diferentes práticas como ambientalmente benignas ou 
danosas. Nessas disputas em que diferentes atores sociais 
ambientalizam seus discursos, ações coletivas são esboçadas 
na constituição de conflitos sociais incidentes sobre esses 
novos objetos, seja questionando os padrões técnicos de 
apropriação do território e seus recursos, seja contestando a 
distribuição de poder sobre eles (ACSELRAD, 2010, p. 103). 
 

A relevância da abordagem dos processos de ambientalização nas 

diferentes esferas da sociedade, só se dá a partir do conceito apresentado por 

Acselrad (2010) de justiça ambiental. 

O autor argumenta a favor da dificuldade em realizar um projeto de 

transformação social quando as discussões ambientais são,via de regra, 

veiculadas a concepção de “proteção” ambiental e divergência ao processo de 

criação de empregos e superação da pobreza.  

Outro aspecto muito veiculado, de acordo com a concepção de Acselrad 

(2010), é a respeito do caráter “democrático” dos problemas ambientais, uma 

vez que os ônus provocados pelos empreendimentos agressivos ao meio 

ambiente acabam atingindo, indiscriminadamente, todas as pessoas, 

independente dos segmentos sociais aos quais pertençam. 

Uma razão utilitária e uma razão cultural disputavam, assim, 
desde o início, a arena de construção da questão ambiental. 
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Para a razão utilitária hegemônica, o meio ambiente é uno e 
composto estritamente de recursos materiais, sem conteúdos 
socioculturais específicos e diferenciados; é expresso em 
quantidades; justifica interrogações sobre os meios e não sobre 
os fins para os quais a sociedade se apropria dos recursos do 
planeta; pressupõe um risco ambiental único, instrumental – o 
da ruptura das fontes de abastecimento do capital em insumos 
materiais e energéticos, assim como da ruptura das condições 
materiais da urbanidade capitalista –, ou seja, o risco de 
inviabilização crescente da cidade produtiva, por poluição, 
congestionamento etc. Dado esse ambiente único, objeto 
instrumental da acumulação de riqueza, a poluição é 
apresentada como “democrática”, não propensa a fazer 
distinções de classe (ACSELRAD, 2010, p. 109). 
 

 É preciso compreender a multiplicidade de aplicações e usos dos 

recursos naturais, não apenas a aceitação do prisma proporcionado pela visão 

hegemônica do processo capitalista predominante na sociedade ocidental. 

Partindo deste pressuposto, no qual as formas de apropriação dos recursos 

naturais se dão com ritmos e intensidade diferentes, é racional e verdadeiro 

afirmar que os riscos ambientais assumidos por estas diferentes sociedades 

também são distintos. 

Os riscos ambientais, nessa óptica, são diferenciados e 
desigualmente distribuídos, dada a diferente capacidade de os 
grupos sociais escaparem aos efeitos das fontes de tais riscos. 
Ao evidenciar a desigualdade distributiva e os múltiplos 
sentidos que as sociedades podem atribuir a suas bases 
materiais, abre-se espaço para a percepção e a denúncia de 
que o ambiente de certos sujeitos sociais prevaleça sobre o de 
outros, fazendo surgir o que se veio denominar de “conflitos 
ambientais”. O ambiente passa assim a integrar as questões 
pertinentes à cultura dos direitos – o direito metafórico de 
gerações futuras, num primeiro momento, constitutivo de um 
conflito também metafórico entre sujeitos presentes e sujeitos 
não nascidos; mas, em seguida, a percepção de que, para 
além da metáfora do conflito intergeracional, haveria que se 
considerar também a concretude dos “conflitos ambientais 
realmente existentes”, protagonizados por sujeitos 
copresentes. E os sujeitos copresentes dos conflitos 
ambientais são, com frequência, aqueles que denunciam a 
desigualdade ambiental, ou seja, a exposição desproporcional 
dos socialmente mais desprovidos aos riscos das redes 
técnico-produtivas da riqueza ou sua despossessão ambiental 
pela concentração dos benefícios do desenvolvimento em 
poucas mãos. A poluição não é, nessa perspectiva, 
necessariamente “democrática”, podendo afetar de forma 
variável os diferentes grupos sociais (ACSELRAD, 2010, p. 
110). 
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Neste aspecto, é necessário ponderar a respeito do modo como os 

impactos ambientais são capazes de ser “assimilados” no cotidiano de 

cidadãos pertencentes a diferentes segmentos econômicos da sociedade. 

Verifica-se a pertinência desta discussão quando se observa o que acontece, 

por exemplo, com a qualidade da água e do ar, uma vez que enquanto os 

segmentos econômicos mais baixos sofrem, os mais elevados neutralizam este 

problema com tecnologia de purificação1. É importante pautar a necessidade 

de contextualizar a discussão ambiental para toda a sociedade, 

redimensionando esta condição de que, se a população não buscar conhecer e 

melhorar aspectos relacionados a degradação dos recursos naturais, não será 

a minoria da sociedade -os mais abastados economicamente – que o farão. 

 É sempre um desafio à compreensão do modo como os problemas 

ambientais adquirem a capacidade de ficar registrados nas paisagens 

construídas ao longo da história sem que a população identifique enquanto 

algo importante sobre o qual se posicionar. Entretanto, faz-se necessário 

ponderar, também, que a leitura clara e a identificação dos papéis de cada ator 

social neste processo não é tão fácil, uma vez que tal processo é composto por 

diferentes aspectos dialéticos que podem ocultar, ou até recobrir, a realidade. 

A universidade cumpre um papel fundamental neste sentido, auxiliando 

na composição e elaboração de diagnósticos que proponham análise dos 

problemas locais, levando em consideração um olhar mais técnico e objetivo 

sobre as práticas frequentes no cotidiano, tornando-se de fundamental 

importância, despertando na população local o resgate da capacidade de 

visualizar seus problemas e requerendo mecanismos para a sua correção. 

A compreensão que cada sujeito possui a respeito de si 
mesmo, bem como do papel que executa em relação à 
natureza e as relações que estabelece com o meio que o 

                                                           
1 Quando a água destinada ao abastecimento público apresenta uma quantidade de 
contaminantes que exigem o tratamento avançado nas estações de tratamento, a população 
mais abastada economicamente raramente percebe o aspecto “pesado” que a água adquire, 
uma vez que usam água mineral para sua dessedentação e potentes purificadores para a água 
destinada ao uso da cozinha e higiene. No que tange a poluição do ar, é comum que enquanto 
a população mais pobre sofra continuamente com doenças respiratórias, a população 
pertencente aos segmentos econômicos mais elevados utilizem tecnologias para a 
minimização destes impactos como, por exemplo, a inserção de purificadores nos diversos 
ambientes fechados aos quais tem maior acesso. Muitos outros exemplos poderiam ser citados 
como bairros: residenciais localizados em áreas inadequadas, sujeitas a enchentes e mau 
cheiro; a inacessibilidade a alguns recursos naturais que são apropriados por alguns 
representantes da sociedade e depois submetidos ao preço de mercado aos quais os pobres 
não tem acesso (madeira, ouro, petróleo, agua mineral, etc.). 
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envolve, possibilita a distinção de uma nova concepção de 
mundo, que implica num novo modo de relacionar-se com as 
conquistas pessoais e coletivas, com as relações inter-
pessoais e também com o modo de compreensão da natureza. 
Este movimento de resgate, valorização de saberes locais 
coloca-se em embate como o modelo dominante de 
desenvolvimento econômico-político-cultural. 
A sociedade dispõe-se perante uma torrente que avança com 
ímpeto inexorável de novos procedimentos, de possibilidades e 
práticas outras, mas que, concomitantemente, necessitam da 
retomada dos antigos saberes, que ao longo da história, 
trouxeram inúmeros benefícios para a população e que 
estabelecem como sentido primordial uma ética da alteridade, 
não o saber como instrumento de conquista do outro (LEME e 
LEME, 2008, p. 24). 
 

A leitura integrada em suas dimensões local e global, torna-se 

fundamental no que tange a compreensão dos problemas ambientais. A escala 

local propicia o patamar da efetiva transformação – quiçá solução – do 

problema ambiental, pois é nesta escala que se faz possível a mobilização e a 

resistência da sociedade civil. A articulação com os diferentes locais do global, 

propicia a capacitação e o fortalecimento da sociedade na compreensão de sua 

capacidade de exigir do Estado posicionamentos mais adequados na condução 

de uma sociedade sustentada por princípios nos quais os problemas 

ambientais que os afetam sejam efetivamente combatidos. 

Reforçar a importância que esta discussão tem para a sociedade na 

atualidade é imperativo, dado o seu significado. Neste contexto, se torna 

premente a síntese formulada sobre a discussão ambiental que auxilia a 

população a ter ciência e a compreender que os resultados da degradação 

atingem os distintos segmentos sociais de modo diferentes. Tal abordagem 

apresenta a interpretação de pesquisadores que afirmam não ser possível 

acreditar que os setores mais abastados da sociedade capitalista 

contemporânea estão preocupados com os aspectos da crise ambiental que 

são vivenciados no cotidiano pela população dos segmentos econômicos 

menos favorecidos. Por isso, advogam a importância do envolvimento dos 

sujeitos locais nos seus problemas. 

 É por meio do envolvimento da maior quantidade de pessoas possível 

que ocorrerá a conquista de políticas públicas que poderão respaldar 

condições ambientais mais adequadas para toda a sociedade, independente 

dos segmentos econômicos e sociais aos quais pertençam. A universidade tem 
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importante papel no processo de estímulo e fomento a este processo quando 

ela apresenta leituras esclarecidas quanto a articulação das escalas locais e 

globais de atuação e de desdobramentos, bem como evidencia onde os 

problemas ambientais ocorrem e quais são seus responsáveis diretos e 

indiretos.  

 Após realizar o esclarecimento sobre como considera-se necessário que 

as questões ambientais sejam abordadas, avalia-se que seja significativo a 

ponderação sobre quais aspectos norteiam a discussão do ponto de vista 

legal,fazendo conceito de meio ambiente um termo tão amplo e complexo. 

 

1.2 MEIO AMBIENTE E LUGAR: A IMPORTÂNCIA DESTES CONCEITOS PARA A 

COMPREENSÃO DA RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA 

 

Apesar da questão ambiental inserir-se âmbito das sociedades como um 

paradigma que exige atenção e renovação do modo de pensar e agir em 

relação a natureza, o conceito de meio ambiente ainda é insuficientemente 

conhecido por parte de muitos. 

De acordo com a resolução nº 306/2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA),meio ambiente pode ser definido como: “o conjunto de 

condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, 

social, cultural e urbanística, que permite, e abriga e rege a vida em todas as 

suas formas”.  

Tal definição faz com que o conceito seja extremamente amplo e se 

aplique a uma multiplicidade de esferas e situações que o tornam, por vezes, 

mal compreendido.  

Ao buscar entender o conceito de ambiente, podemos usar a expressão 

de Drew (1994, p. 20) que afirma: “é uma imensa máquina integrada”. Pois 

quando analisado os componentes que fazem parte do ambiente, isto refere-se 

a tudo o que contém na superfície da terra, que a recobre e que torna possível 

a vida de todas as espécies.  

Muito embora a Terra possa ser considerada como um enorme 
sistema, ela pode ser dividida em inúmeros subsistemas. Três 
subsistemas são óbvios: o atmosférico, o continental ou 
litosférico e o aquático ou hidrosférico. É na zona de interação 
dessas três unidades que ocorre a vida (DREW, 1994, p. 21). 
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 A concepção de Drew é expressa por meio da figura 01, a seguir. 
 

 
 
Figura 01 – Interação e interconexão dos grandes conjuntos do ambiente natural. 
Fonte: Adaptado de Drew (1994). 

 
 
Podemos fazer uma divisão dos componentes do meio ambiente em 

duas partes: biótico e abiótico. No primeiro, estariam inclusas as plantas, 

animais e seres vivos. As relações com o meio abiótico, seriam os fatores 

naturais: água, atmosfera, elementos climáticos e biológicos, que sofrem 

influências entre si e nos seres vivos que ali estão. 

O meio ambiente pode ser definido, portanto, como a totalidade de todos 

os fatores externos os quais vão afetar o crescimento, a vida e a reprodução 

dos organismos. É o conjunto das relações entre os homens e o universo que o 

cerca, que vai formar, se transformar e se alterar, quando sofre as 

consequências devido aos eventos naturais. Aqui, podem ser citados os 

exemplos: terremotos, furacões, inundações, queimadas. Esses fenômenos 

acontecem transformando e alterando toda a paisagem que ali existia, muitas 

vezes não deixando nada para trás de como era.  

 Diante disso,Passos (2008) explica que: “(...) toda catástrofe 

considerada natural deve ser restituída em uma periodização e uma rítmica dos 

fenômenos naturais. Enfim, a catástrofe natural não é sempre uma catástrofe 

social, e vice-versa” (PASSOS, 2008,p. 5). 

Para Dulley (2004), o meio ambiente e a natureza estão juntos, no 

mesmo lugar. Porém, o meio ambiente é visto de forma mais prática ou de 
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utilidade. Isso não só na visão e na vida do homem, mas também para 

qualquer outra espécie.  

 De acordo com o autor, no caso dos seres humanos, o seu meio 

ambiente mais comum são as cidades que podem ser vistas como natureza 

modificada pelo homem, afastada, portanto, da categoria natureza, assumindo 

a categoria de meio ambiente específico, denominado também, de meio 

ambiente construído. A natureza tem, então, um sentido dinâmico, pois, está 

constantemente sendo transformada em meio ambiente, como decorrência do 

constante aumento do conhecimento do homem sobre ela. Os sistemas sociais 

humanos afastam-se gradualmente do “natural”, pois, por sua própria natureza, 

tem por objetivo conhecê-la e modificá-la.    

 Quando se pensa no sistema produtivo, é necessário ponderar que, 

para maioria das sociedades, o sistema modifica e organiza toda a produção e 

o consumo baseado nos interesses dos sujeitos que estão ligados a ele. Assim, 

vai assumindo um significado que contraria todo o sentido de preservação e 

zelo pela natureza que é finita e não se trata mais de recursos inesgotáveis.   

 De acordo com Leis (2001), a humanidade vive duas realidades, uma 

que é a do planeta Terra “permanente”; e, a outra, do mundo “transitório”. A 

terra e a biosfera formam uma grande síntese de sistemas interativos com 

substâncias orgânicas e inorgânicas. O mundo é uma realidade derivada da 

ocupação da terra pela espécie humana. A Terra é um sistema equilibrado, 

enquanto que o mundo é todo desordenado.  

 O autor salienta que isso ocorre porque as obras e valores dos seres 

humanos configuram sistemas de instabilidade, com divergências entre si e 

com relação à natureza. As crises ecológicas vão se originando como resultado 

da radicalidade alcançada nos tempos modernos por essa dualidade Terra – 

mundo, já que a Terra, por ser inerente aos princípios da civilização é, também, 

inevitável.  Segundo Dulley (2004), no caso da espécie humana, seu meio 

ambiente corresponderia à “natureza conhecida”, modificada em relação aos 

interesses e ambições do seu sistema social produtivo. Nele, estão presentes 

os interesses econômicos e sociais contraditórios, entre objetivos dos que 

contemplam a preservação do ambiente, e outros que não contemplam. Esse 

sistema poderia ser pensado tanto para promover a preservação desse 

ambiente, mas também, para aumentar a sua depredação. 
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 O conhecimento sobre ambiente pode ser resultado do pensamento e, 

também, do conhecimento humano, do trabalho intelectual e físico sobre a 

natureza, o que depois dessas modificações ficará a natureza trabalhada. 

Nesse sentido, Dulley (2004), salienta que existe uma “natureza real” 

compreendendo o mundo não vivo, incluindo todas as espécies, inclusive o 

homem. Este, por ser a única espécie que dispõe da capacidade de pensar e 

entender a natureza, transformou e continua transformando seu meio 

ambiente. Porém, como afirma Engels (1976), citado por Martins (2008, p. 56): 

Somos a cada passo advertidos de que não podemos dominar 
a natureza como um conquistador domina um povo 
estrangeiro, como alguém situado fora da natureza; nós lhe 
pertencemos, com nossa carne, nosso sangue, nosso cérebro; 
estamos no meio dela; e todo o nosso domínio sobre os 
demais seres, é o de poder chegar às suas leis e aplica-las 
corretamente (ENGELS, 1976, p. 223-224). 

 

 Na sua relação com a natureza, na busca de alimentos e outros 

materiais para seu uso, organizou, no espaço e no tempo, diferentes sistemas 

econômicos e, atualmente, conduz esta relação a limites que questionam a 

manutenção da sociedade neste modelo civilizatório.  

  O meio ambiente não possui um sentido único, por ser constituído por 

todas as relações dinâmicas entre seus elementos componentes, tanto vivos, 

como não vivos. Nesse sentido, Vieira (2001) salienta que meio ambiente não é 

um objeto específico, mas sim, um conjunto de relações interligadas entre si. 

 Corroborando com esta concepção, Leff (2002) acrescenta que o 

ambiente é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da natureza, 

através das relações de poder que foram registradas nas formas dominantes 

de conhecimento das espécies.   

 Também se torna necessário salientar o conceito de meio ambiente na 

percepção cultural, suas vivências e experiências com o local. A consciência do 

ser humano está permanentemente ativa, absorvendo e resignificando o que 

está ao nosso redor. Neste caso, o ambiente vai ser construído a partir das 

experiências cotidianas (DREW, 1994) que o grupo humano desenvolve em 

relação a aquele ambiente, formando, de acordo com Tuan (1983), um 
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enraizamento afetivo e cultural, fazendo com que o espaço se transforme no 

lugar2.  

Segundo Ribeiro (2001), a apreensão do lugar é plausível por meio da 

busca dos espaços materializados ao longo do e no tempo, por meio do 

trabalho humano. O lugar, de acordo com este autor, conjuga e expressa todas 

as dimensões da vida. 

Ainda de acordo com Ribeiro (2001), o modo como os cidadãos 

compreendem seu cotidiano, aperfeiçoa-se quando os projetos políticos são 

pautados e apreendem um corpo sólido quando são elaborados a partir do 

estudo dos lugares. A grande dificuldade apontada pelo autor, é que a 

dinâmica das relações sociais é intensa e estas relações transformam-se 

vertiginosamente, como é a característica perversa própria do período técnico-

científico. 

 A temporalidade deste período é definida pela seqüência contínua e 

ritmada dos fluxos, através da qual, os lugares são continuamente construídos 

e reconstruídos sem que se ocorra destruição dos espaços produzidos, que 

aos olhos de um interprete desatento, pode parecer uma tabela estático 

ocultando a “ação do tempo, da política, mediadora de desejos” (RIBEIRO, 

2001, p. 60). 

Para Santos (1978) é possível afirmar que o conceito de lugar define-se 

como: 

resultado de ações multilaterais que se realizam em tempos 
desiguais sobre cada um e em todo os pontos da superfície 
terrestre. Daí porque o fundamento de uma teoria que deseja 
explicar as totalizações específicas deve levar em conta as 
ações do presente e do passado, locais e extra-locais. O lugar 
assegura assim, a unidade do contínuo e do descontínuo, o 
que a um tempo possibilita sua evolução e também lhe 
assegura uma estrutura concreta e inconfundível. Em um ponto 
determinado no tempo, as variáveis do espaço são 
assincrônicas de um ponto de vista genético, isto é, levando 
em conta as diferenças de ‘idade’ que as caracterizam no pólo 
do sistema e nos outros pontos periféricos do espaço. No 
entanto, as variáveis funcionam sincronicamente em cada 
‘lugar’. Todas trabalham em conjunto, graças às relações de 
ordem funcional que mantêm. Cada lugar é, a cada momento, 

                                                           
2Assim, o aeroporto ou uma rodoviária são normalmente considerados como exemplos de não-
lugar, pois são espaços transitórios sem que haja o enraizamento afetivo e cultural das 
pessoas que lá passam. Já uma rua, um bairro, ou mesmo, uma cidade inteira (desde que não 
seja muito grande), podem ser exemplos de lugar, pois normalmente são áreas em que 
construímos nossas vidas.  
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um sistema espacial seja qual for a ‘idade’ dos seus elementos 
e a ordem em que se instalaram. Sendo total, o espaço é 
também pontual (SANTOS, 1978, p. 189). 
 

De acordo com Santos (1987), não é possível estudar o espaço 

utilizando-se de uma perspectiva estreita. É importante compreendê-lo 

enquanto produto da relação espaço-tempo que evolui para a constituição de 

um todo que está constantemente em elaboração, onde o meio natural, que se 

transformou em meio técnico e foi substituído pelo meio técnico científico, é 

hoje muito mais um meio técnico-científico-informacional. 

A mundialização sempre foi, portanto, condição geográfica. A 
forma de sua totalização que é a perversão humana. O espaço 
total é o espaço mundialmente solidário, mesmo que as 
transformações espaciais se devam à intervenção de redes de 
influência operando simultaneamente em uma multiplicidade 
de escalas e níveis desde a escala mundial até a escala local. 
O espaço total e o espaço local são aspectos de uma única e 
mesma realidade. A realidade total – à figura do universal e 
dos particulares. A sociedade global e o espaço global se 
transformam através do tempo, num movimento que, embora 
interessando igualmente as diversas frações da sociedade e 
do espaço, é o resultado de interação entre sociedade global e 
espaço global e suas diversas frações (SANTOS e SILVEIRA, 
2001, p. 85). 

 
O que apreende-se por meio da discussão realizada por Santos e 

Silveira (2001), é que é por meio da particularidade do espaço de produção 

local (sua singularidade), que se permite a sobrevivência de sua população 

frente a tecnocultura do espaço da globalização, da mundialização e possibilita 

a construção da consciência de lugar. 

O lugar surge como uma existência híbrida, onde se mesclam 
a razão da racionalidade – a ordem global – e a razão da 
emoção – ordem local. Haveria, então, uma hibridação de 
razões no lugar, conforme uma dialética, nele, de fidelidade ou 
recusa à ordem global. Pela força de sua razão, 
essencialmente comunicacional, o lugar é apto a acolher o 
futuro (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 70). 

 
Apesar disso, Santos (1997) afirma que os lugares e tempos, 

corriqueiramente, se tornam hegemônicos3, na medida em que neles se 

                                                           
3O espaço hegemônico é fruto da constante artificialização do meio ambiente, na qual a esfera 
natural é paulatinamente trocada por um contexto técnico, tanto no espaço rural, quanto no 
urbano e da psico-esferaresultado das crenças, desejos, vontades e hábitos que propiciam 
atuações filosóficas e práticas, o modo de manifestação das relações interpessoais e a 
interligação com o todo, que associados, constituem ao meio técnico-científico. 
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instalam forças que orientam a atuação, o ritmo e a intensidade de outros 

lugares e tempos. 

 Tuan escreve:“o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire 

definição e significado” (TUAN, 1983, p. 151).  Sendo assim, as sociedades vão 

construindo seus lugares e consequentemente, seus meio ambientes 

específicos (DULLEY, 2004), ao mesmo tempo em que também vão se 

adaptando ao meio ambiente em que vivem. 

 Como um resumo desta discussão, é possível afirmar que a espécie 

humana tem a capacidade de pensar e elaborar a natureza de acordo com 

suas necessidades e desejos e, na maioria das vezes, envolvem todas as 

espécies, pensando assim, os espaços que se tornam, a um só tempo, lugares 

e meios ambientes.  

 A organização do meio ambiente pautada na discussão das práticas 

locais pode mostrar-se bastante benéfica no que tange a satisfação das 

necessidades da sociedade e o respeito aos limites naturais. Por vezes, é a 

supressão da necessidade da consideração dos elementos circunscritos na 

psico-esfera que tornam os impactos ambientais muito mais constantes e 

desvinculados das reais demandas desta população aos quais atinge.  

 São os impactos ambientais com os quais a população não pode ou não 

consegue conviver que fomentam, em última instância, a criação de políticas 

públicas direcionadas a supressão dos problemas gerados pelo 

contemporâneo modo de vida das sociedades humanas, bem como da 

construção de novos valores que auxiliem na construção de uma nova relação 

sociedade-natureza. 

Ao apresentar a discussão ambiental centrada na proposta de formação 

da sociedade civil em relação a verdadeira causa e abrangência dos problemas 

ambientais, bem como afirmar que espaço local é aquele mais promissor para 

o desenvolvimento de políticas públicas eficientes para a supressão dos 

impactos negativos ao meio ambiente, torna-se fundamental refletir sobre os 

verdadeiros contornos do conceito de educação ambiental e as potencialidades 

e limites  que este conceito pode apresentar em termos de proposta para 

efetividade de resolução dos problemas ambientais. 
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1.3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PRINCÍPIO METODOLÓGICO 

FORMATIVO E TRANSFORMADOR DE PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS 

INADEQUADAS 

  

O conceito de educação ambiental pode ser apresentado de acordo com 

diferentes perspectivas teóricas e, de acordo com Carvalho (2004, p.15),  

as práticas agrupadas sob o conceito de educação ambiental 
têm sido categorizadas de muitas maneiras: educação 
ambiental popular, crítica, política, comunitária, formal, não 
formal, para o desenvolvimento sustentável, conservacionista, 
socioambiental, ao ar livre, para solução de problemas entre 
tantas outras. 
 

 Todas elas correspondentes a problematizar a atuação dos sujeitos da 

sociedade em relação aos problemas ambientais de diferentes formas e, a 

partir de distintas posições político-pedagógicas. Por esse motivo, Carvalho 

(2004) assevera a necessidade de situar a esfera conceitual e política, na qual 

a educação ambiental pode buscar sua fundamentação enquanto “projeto 

educativo que pretende transformar a sociedade” (CARVALHO, 2004, p. 20). 

 Guimarães (2004) afirma, entretanto, que não é qualquer concepção de 

educação ambiental que pode objetivar uma mudança na realidade social e 

ambiental. Uma educação ambiental que não seja comprometida com a 

inserção de novos valores éticos, sociais e econômicos não poderia resultar no 

equacionamento dos problemas ambientais vigentes nas sociedades 

atualmente. Isso por que: 

Acredito que essa concepção de educação ambiental não é 
epistemologicamente instrumentalizada, nem comprometida 
com o processo de transformações significativas da realidade 
socioambiental, presa que é aos seus próprios arcabouços 
ideológicos. Essa educação ambiental busca a partir dos 
mesmos referenciais constitutivos da crise, encontrar a sua 
solução. É como se fosse a estória das “Aventuras do Barão de 
Münchhausen”, destacado por Löwy (1994), em que para sair 
do atoleiro no qual afundava, o Barão buscou puxar para cima 
os seus próprios cabelos. Essa concepção de Educação, ao se 
colocar inapta de transformar uma realidade (a qual ela própria 
é um dos mecanismos de reprodução), conserva o movimento 
de constituição da realidade de acordo com os interesses 
dominantes – a lógica do capital. Devido a isso, venho 
denominando-a de Educação Ambiental Conservadora 
(GUIMARÃES, 2004, p. 28). 
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Para Guimarães, a educação ambiental denominada crítica, não é a 

evolução da educação ambiental tradicional ou conservadora, mas uma 

contraposição à ela. Parte de outra concepção e referencial teórico ajustado a 

compreensão de um mundo mais complexo, contraditório e dinâmico. Ela 

compreende o sucesso dos processos educativos coletivos e, não, a mudança 

comportamental de sujeitos. 

Em contraposição a esta educação ambiental conservadora, apresenta-

se a discussão ambiental pautada na educação ambiental crítica e a educação 

ambiental transformadora. Estas últimas não são, de acordo com Silva (2007), 

excludentes, mas requerem a (re)significação dos sentidos identitários dos 

sujeitos, bem como a construção de posicionamentos políticos e pedagógicos 

que favoreçam o processo crítico e transformador desta realidade, tanto na 

esfera da educação ambiental formal4, quanto da não formal5. 

Ainda pautados nas discussões realizadas por Guimarães, é possível 

afirmar que: 

a Educação Ambiental Crítica se propõe em primeiro lugar, a 
desvelar esses embates presentes, para que numa 
compreensão (complexa) do real se instrumentalize os atores 
sociais para intervir nessa realidade. Mas apenas o 
desvelamento não resulta automaticamente numa ação 
diferenciada, é necessária a práxis, em que a reflexão subsidie 
uma prática criativa e essa prática dê elementos para uma 
reflexão e construção de uma nova compreensão de mundo. 
Mas esse não é um processo individual, mas que o indivíduo 
vivencia na relação com o coletivo em um exercício de 
cidadania, na participação em movimentos coletivos conjuntos 
de transformação da realidade socioambiental (GUIMARÃES, 
2004, p. 31). 
 

 Segundo Layrargues (2004), a Educação Ambiental é um fator de 

consciência e compreensão da complexa interação dos aspectos ecológicos 

que se misturam com a política, a economia, a sociedade e, também, com a 

cultura. Por isso, não é algo que deva ser trabalhado apenas com as crianças, 

ou como afirma Guimarães (2004,p. 34),“a ideia simplista que aposta na 

                                                           
4 A educação ambiental formal é aquela realizada por meio da implantação de uma grade 
curricular, o que ocorre, principalmente, nos ambientes escolares, por meio de atividades 
disciplinares e interdisciplinares dirigidas por docentes e equipe pedagógica. 
 
5 A educação ambiental não formal não ocorre por meio da implantação sistemática em um 
currículo base, mas em vários ambientes, não necessariamente vinculados ao espaço escolar. 
Pode ser organizado e realizado por formadores ambientais vinculados a movimentos sociais, 
à igreja e quaisquer outros mecanismos de organização da sociedade civil. 
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transformação da criança hoje para termos uma sociedade transformada 

amanhã”. Ao contrário, pensar que a realização deste processo implica no 

envolvimento de todos os atores sociais individuais e coletivos que compõem a 

sociedade, independente da faixa etária que possuam. 

Da mesma forma é possível, de acordo com Carvalho (2004), afirmar 

que a corrente mais crítica da educação ambiental, nega a prática ambiental 

realizada fragmentadamente por indivíduos isolados ou, ainda, a partir de uma 

pressuposta coletividade que não se concretiza  no cotidiano por meio da ação 

de sujeitos históricos e atuantes. 

Para Carvalho (2004, p. 20), a Educação ambiental crítica 

Recusa tanto a crença individualista de que mudança social se 
dá pela mudança de somas individuais: “quando cada um fizer 
a sua parte”. Mas recusa também a contrapartida desta 
dicotomia que submete a subjetividade num sistema social 
genérico e despersonalizado que deve mudar primeiro para 
depois dar lugar as transformações no mundo e na vida das 
pessoas, aqui vistos como sucedâneos da mudança 
macrossocial. Na perspectiva de uma educação ambiental 
crítica a formação incide sobre as relações indivíduo – 
sociedade e, neste sentido, indivíduo e sociedade só fazem 
sentido se pensados em relação. 

 

Leff (2001), bem como Jacobi (2003), asseveram sobre a 

impossibilidade de resolver os crescentes e complexos problemas ambientais e 

reverter suas causas, sem que ocorra uma mudança radical nos sistemas de 

conhecimento, dos valores e dos comportamentos gerados pela dinâmica de 

racionalidade existente, fundada no aspecto econômico do desenvolvimento. 

Segundo Jacobi (2003), refletir sobre a complexidade ambiental abre 

uma estimulante oportunidade para compreender a gestação de novos atores 

sociais que se mobilizam para a apropriação da natureza, para um processo 

educativo articulado e compromissado com a sustentabilidade e a participação, 

apoiado numa lógica que privilegia o diálogo e a interdependência de diferentes 

áreas de saber. Mas, também, questiona valores e premissas que norteiam as 

práticas sociais prevalecentes, implicando mudança na forma de pensar e 

transformação no conhecimento e nas práticas educativas. 

Pode se pensar que a aplicação destes princípios em vários setores da 

sociedade, podem levar ao questionamento e ao esclarecimento sobre muitas 

práticas coletivas e possibilidades de coordenações e remodelações cognitivas 
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a respeito de nossa função como atores socioambientais, na teia de 

interrelações constituídas pela vida na Terra.  

De acordo com Layrargues (2004), é fundamental a presença de 

inúmeros atributos por parte da comunidade (ou do sujeito) para que os 

problemas ambientais sejam levados em consideração de modo adequado. O 

engajamento do cidadão e a percepção dos problemas ambientais locais, 

dependem, segundo a análise do autor da consciência, do conhecimento, do 

comportamento e da participação. 

É necessário despertar a consciência dos problemas para que se possa 

ajudar os sujeitos na formação de uma compreensão adequada dos problemas 

do meio ambiente global e suas questões. Também, é necessário o 

conhecimento para adquirirem uma diversidade de experiências e 

compreensão do meio ambiente e os problemas que o afetam. 

A mudança do comportamento dos sujeitos que estão sendo formados é 

imprescindível, mas, não como resultado de um simples “adestramento”. Ele é 

profícuo quando resulta da consciência do processo e representa o 

comprometimento com uma série de valores éticos, tal que os indivíduos se 

sintam interessados pelo meio ambiente, participando assim, da proteção e 

melhoria ambiental.  

Todos estes atributos apontados por Layrargues (2004) podem partir ou 

culminar na participação ou envolvimento dos sujeitos com os problemas 

ambientais, não importa se na escala local ou global. É o contato do sujeito 

com as discussões, seu envolvimento com a causa, que oportuniza o processo 

de formação e, consequentemente, seu engajamento na busca de soluções. 

O trabalho educativo ambiental a partir da perspectiva crítica é 

complexo, uma vez que não estabelece “receitas” para o êxito das experiências 

propostas, ao contrário, apresenta a necessidade de diálogo e envolvimento 

entre os sujeitos diretamente vinculados a construção daquele meio, sendo, 

dessa forma, um processo de experiências singulares em cada etapa. 

De acordo com Avanzi (2004, p. 37) “a realidade não é tratada como 

algo dado, mas construído pelos sujeitos sociais, numa relação contraditória e 

conflituosa entre interesses e classes.” A autora ainda avança em sua reflexão 

citando Freire: “(...) na experiência histórica da qual participo, o amanhã não é 

algo pré-dado, mas um desafio, um problema” (FREIRE, 1998, p.84 apud 
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AVANZI 2004, p. 37). Por isso, os educadores ambientais devem estar cientes 

da tarefa sempre desafiadora a qual se propõem.  

Para além de trabalhar em prol da solução ou minimização de temas 

ambientais globais – como, por exemplo, a redução da camada de ozônio, as 

queimadas nas florestas tropicais, a chuva ácida e o comércio do lixo radioativo 

-, também é importante priorizar o estudo dos problemas locais que encontram 

na ordem do dia a dia, e que afetam as comunidades. Esse pensamento traz 

resultados para a resolução dos problemas ambientais locais, porque deixa a 

questão de possível tendência desmobilizadora dos problemas globais de fora 

na execução da cidadania, participando ativamente da organização e gestão do 

seu ambiente, vida cotidiana.  

 Com a Educação Ambiental, é possível dar um enfoque voltado para a 

questão da água, abordando o tema da distribuição, uso relacionando com os 

cemitérios e os danos que as más práticas podem trazer para a comunidade, 

transformando em um processo de sensibilização, comprometimento e 

consciência ambiental. Com isso, as comunidades vão aprender sobre a 

contaminação do lençol freático pelo necrochorume, analisando e planejando 

suas práticas.  

Um dos setores nos quais as práticas educativas pouco estão inseridas, 

é naquele em que a sociedade mescla grande volume de aspectos culturais e 

religiosos e pequeno e insuficiente acervo técnico: a esfera da destinação dos 

corpos humanos após a ocorrência do óbito, ou seja, a gestão e manutenção 

dos cemitérios.  

Tal discussão torna-se extremamente pertinente quando leva-se em 

consideração que a prática de inumação6, repetidas por grande parte das 

sociedades durante gerações, tem se mostrado mais nociva atualmente, dado 

o adensamento dos usos das áreas adjacentes aos cemitérios urbanos e 

rurais. 

Compreender o papel da educação ambiental no esclarecimento do 

modo como o funcionamento e as práticas adotadas no processo de 

sepultamento devem ocorrer, bem como quais os riscos sócio ambientais que 

                                                           
6 De acordo com a ResoluçãoSEMA 002-2009, que dispõe sobre o licenciamento ambiental de 
cemitérios, inumação é o ato de colocar cadáveres humanos ou não, membros amputados e 
restos mortais em local adequado à sua degradação natural. 
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estes implicam, é muito relevante, sobretudo, quando considera-se que a 

maioria das pessoas expõem-se ao risco por ignorá-lo ou possuir informações 

equivocadas sobre o mesmo. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

O CONTEXTO HISTÓRICO E TÉCNICO DA 

PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL GERADA PELOS 

CEMITÉRIOS 
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Este capítulo, também, fundamenta-se metodologicamente na 

realização de revisões bibliográficas, porém, tais leituras ocorrem acerca dos 

riscos advindos dos processos de sepultamento em cemitérios não orientados 

tecnicamente.  

Para discutir este aspecto foi realizado levantamento de elementos que 

situam historicamente o processo de sepultamento em algumas culturas. 

Foram ressaltadas características de tais processos nas culturas primitivas 

(paleolítico, neolítico); no Egito (Império Antigo, 3000 a.C.); na Europa (durante 

a Idade Média século V a XV e após o século XVII) e, também, para alguns 

povos indígenas localizados em território brasileiro (período colonial, século 

XVI). 

Os autores que fundamentam esta pesquisa bibliográfica são: Silva 

(2008), Campos (2007), Rosa (2003), Silva e Malagutti Filho (2009), Santos 

(2009), Reis (1991) e Pacheco (2000). 

 A caracterização dos processos contaminantes advindos do efluente 

liberado pela decomposição de cadáveres é apresentada no segundo assunto 

deste capítulo, ressaltando a veiculação de doenças por meio da contaminação 

de águas subterrâneas de pequena profundidade. São contextualizados os 

principais vínculos entre o risco de contaminação e a alocação dos cemitérios 

em áreas mais distanciadas das áreas centrais urbanas.  

 Os principais autores na base desta discussão são: Almeida e Macêdo 

(2005), Miotto (1990), Pacheco e Saraiva (2009), Matos (2001),Pacheco 

(1986), Silva (1999), Campos (2007) e Reis (1991). 

 O terceiro aspecto abordado neste capítulo refere-se a base legal 

existente em escala nacional, estadual e municipal. Os principais elementos 

abordados por estas leis dizem respeito a definição dos tipos de cemitérios 

existentes, normas para sua instalação e critérios para a ocorrência dos 

processos de licenciamento. É apresentado, também, noções sobre o processo 

de cremação que pode se constituir, dentro de um futuro próximo, como 

alternativa viável ao processo de sepultamento. 

Os principais marcos legais utilizados nesta esfera de discussão são: 

Resolução do CONAMA nº 335/2003; Código de Posturas deFrancisco Beltrão 

(Lei n°3361/2007); e Código de Saúde do Paraná Lei nº 13.331/2001. Além da 
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análise promovida das leis, diretamente vinculadas a temática, são pautadas 

discussões apresentadas por Barros (2008), Matos (2001), Palma e Silveira 

(2011), Felicione, Andrade e Bortolozzo (2007) e Rezende (2007), em relação 

ao procedimento de cremação.  

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE 

SEPULTAMENTO  

 

De acordo com a etimologia, a palavra cemitério é originária do grego 

νεκροταφείο, do latim coemeterium, e tem por significado dormitório, lugar onde 

se dorme, onde se enterram e guardam os mortos. Ainda pode ser associado 

ao lugar da última morada. 

Os primeiros lugares destinados aos mortos surgiram a partir de dez mil 

anos a.C., entre o período paleolítico e o neolítico, com sepulturas interligadas, 

túmulos individuais e coletivos. 

Já no Egito, no momento do enterro não tinha distinção social. Todos 

mortos eram colocados em covas abertas na terra. Quando aconteciam as 

cheias do rio Nilo, em terrenos baixos e alagadiços, esses corpos ficavam 

expostos. Diante deste problema, as sepulturas começaram a ser cobertas e 

protegidas com construção de tijolos e outros materiais. Logo após, surgiram 

as pirâmides, sepulturas destinadas somente à realeza, com túmulos 

individuais. Para o restante da sociedade, foram instaladas as necrópoles mais 

modestas nas proximidades das pirâmides (CAMPOS, 2007). 

A autora acrescenta que em Roma, o sepultamento era realizado 

através do embalsamamento do corpo ou, também, a incineração com as 

cinzas em urnas e colocadas em sepulcros. O cristianismo espalhou a prática 

de inumação, então os cristãos sepultavam seus mortos em catacumbas 

(galerias subterrâneas constituídas de câmaras sepulcrais ao longo das 

paredes), que teriam capacidade para um, dois ou três corpos. 

Iniciou-se no século V a prática de enterramentos nas igrejas. 
Os cemitérios nesta época eram completamente integrados à 
comunidade, localizando-se no centro da mesma, servindo 
depois do sepultamento como pasto para o gado, local de 
feiras, jogos, atalhos para outras áreas e depósitos de lixo. Era 
obrigação dos vivos cuidar para que os mortos tivessem um 
sepultamento conforme ditavam os ritos da época. Os funerais 
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dos ricos caracterizavam-se pelo luxo. O número de 
participantes no cortejo demonstrava a importância do morto; 
quanto maior o número, mais prestígio denotava o defunto 
(ROSA, 2003, p. 17).  
 

De acordo com Silva e Filho (2009), essa forma de enterro ficou muito 

próxima dos vivos, esses cadáveres muitos eram vítimas de doenças 

contagiosas, o que fez aumentar a disseminação dos agentes patogênicos e 

epidemias como a tifo e peste bubônica. A prática de enterro empregada na 

época (aproximadamente Séc. V) era o corpo diretamente no solo, com 

profundidade que variava entre 1 (um) e 2 (dois) metros. 

De acordo com Silva (2008), foi na Idade Média que se deu o início da 

prática de sepultamento dos mortos nas igrejas ou em suas imediações, 

criando uma nova relação entre os vivos e os mortos. Esse costume fez 

aumentar a incidência de epidemias como tifo e a peste negra, o que levou a 

população das localidades a desenvolverem uma atitude hostil à proximidade 

com os mortos. Nessa época, o processo de sepultamento predominante era 

por inumação, processo simplificado de sepultamento com apenas 

recobrimento de solo em profundidades entre um a dois metros.  

Na Europa, utilizavam-se como túmulos coletivos os megálitos, 

arquiteturas monumentais, formados por grandes blocos de pedra que 

destinava-se a sepultamentos sucessivos de determinada comunidade, com 

grande variedade de práticas mortuárias: inumação, incineração, mumificação 

e colocação de cadáveres comprimidos em potes (CAMPOS, 2007). 

Foi a partir do século XVIII que o termo cemitério começou a ter o 

sentido atual, pois por razões de saúde, se tornou proibido o sepultamento nos 

locais habituais. Tornou-se a fazer os sepultamentos ao ar livre,o mais longe 

possível do perímetro urbano. 

No que tange aos ritos funerários de outras sociedades, verificou-se por 

meio de pesquisa bibliográfica, que os indígenas brasileiros possuíam tradições 

diferenciadas. Cita-se os hábitos relacionados por Santos (2009) dos índios 

Payaguá, que desde o século XVI, início do período colonial, habitavam o 

Pantanal brasileiro. Com rituais do funeral e local de sepultamentos 

semelhantes à de outras tribos do Pantanal, suas sepulturas eram feitas nos 

aterros próximos à vegetação em áreas que não teriam risco de inundação e, 

também, eram próximos dos locais onde estava à tribo, o que ajudava para 
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demarcar território. A tribo depositava nesse lugar sentimento, para eles aquele 

espaço era mais do que um lugar físico e material. O morto era enterrado 

sentado e, ao lado, eram colocadas suas armas e algumas cerâmicas.Estas 

cerâmicas eram colocada sem torno do crânio do morto para proteger seus 

pensamentos contra maus espíritos (espiritual) e dos animais (material).  Já as 

armas, serviriam para o morto se defender de animais ferozes.Em outras tribos, 

como os Guató, era colocada comida com o intuito de que se a alma não 

encontrasse o caminho, voltaria para se alimentar e, assim, tentar novamente o 

caminho da libertação. Depois de sepultado, jamais seriam desenterrados 

(SANTOS, 2009). 

Na sociedade europeia, com o passar do tempo a forma de avaliar a 

morte foi se modificando, o temor aos mortos foi se constituindo em 

decorrência das possíveis consequências que estes poderiam gerar para a 

saúde.  

Existem relatos históricos de contaminação, Bower (apud PACHECO, 

1986), narra que as águas subterrâneas destinadas ao consumo humano 

estavam sendo contaminadas por cemitérios vizinhos de Berlim, nos anos de 

1863 a 1867, acontecendo a proliferação de febre tifoide. O referido estudo 

também cita o ocorrido na cidade de Paris, em 1879, onde as águas 

subterrâneas mal cheirosas e de sabor adocicado, em especial nas épocas 

quentes, foram captadas em poços situados nas proximidades de um cemitério. 

A Sociedade dos Higienistas franceses publicou um artigo, no mesmo ano, 

correlacionando a febre tifoide com o ocorrido acidente.  

 A partir do século XVIII, quando, por razões higiênicas e de saúde 

pública, ficou proibido a prática de sepultamento de corpos no interior de 

edifícios religiosos, começando a ser recomendado o enterro dos cadáveres 

em cemitérios aos arredores das cidades.  

Corroborando com isso, Reis (1991) acrescenta: 

Essa doutrina fundamentava-se na doutrina dos miasmas7, 
desenvolvida pela ciência do século XVII. Acreditava-se que 
matérias orgânicas em decomposição, especialmente de 
origem animal, sob influência de elementos atmosféricos – 
temperatura, umidade, direção dos ventos – formavam vapores 

                                                           
7 Conjunto de odores fétidos oriundos da matéria orgânica em decomposição nos solos e 
lençóis freáticos contaminados. 
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ou miasmas daninhos a saúde, infectando o ar que se 
respirava(REIS, 1991, p. 75). 
 

  Os médicos ficaram preocupados com a questão, e começam a 

defender também a ideia de implantar os cemitérios longe das cidades, onde 

houvesse ventilação, longe das fontes de água, e onde os ventos não 

soprassem para a cidade (CAMPOS, 2007).A partir de então, a prática 

funerária mais usada passou a ser o enterro em cemitérios afastados das áreas 

centrais, por meio de sepulturas, nas quais o caixão é assentado diretamente 

no solo.  

No Brasil,a regularização desta prática foi realizada por meio da Lei 

Imperial que em 1828 determinou a construção dos cemitérios longe das 

cidades, pensando na questão estética e, também, a de saúde pública, mas só 

em 1836 entra em vigor, pois houve resistência por parte de organizações 

católicas, que protestavam contra esse tipo de cemitério. A resistência foi tão 

grande com a proibição da prática de enterros nas Igrejas, que a população 

destruiu todo o cemitérioconstruído em Salvador, na Bahia (PACHECO, 2000).  

O autor salienta que diante dessa Lei, surgiram muitos cemitérios 

campais, como por exemplo, o Cemitério da Consolação, na capital do estado 

de São Paulo, que na época de sua construção era distante da cidade e, com o 

crescimento urbano, tornou-se ilhado no centro urbano, fato comum na maioria 

das cidades brasileiras, principalmente as de médio e grande portes. 

 

2.2 TRANSFORMAÇÃO DO CORPO HUMANO E O SEU POTENCIAL DE 

CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

 

O processo de sepultamento desenvolvido e amplamente impregnado na 

cultura ocidental, possui consequências nem sempre levadas em consideração 

ao longo da história, a saber, os processos de contaminação pelo 

necrochorume. 

O necrochume é produzido porque após cessada a vida, o corpo sofre 

uma destruição dos tecidos por ação das bactérias e enzimas, gerando líquidos 

e gases8. O forte cheiro é resultado de alguns desses gases e pela pequena 

                                                           
8A cada quilo de massa corpórea do cadáver gera 0,6 litros de necrochorume. Durante a 
putrefação, são liberados gás sulfídrico (H2S), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), amônia 
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quantidade de mercaptana, que é uma substância produzida naturalmente pela 

ação de bactérias anaeróbicas sobre proteínas que contenham enxofre 

(ALMEIDA e MACÊDO, 2005). Sua característica é a cor 

acinzentada/acastanhado, sendo um líquido mais viscoso que a água, com 

cheiro acre e fétido, constituído por 60% de água, 30% de sais minerais e 10% 

de substâncias orgânicas degradáveis, dentre elas, duas diaminas muito 

tóxicas, constituídas pela Putrescina (C4H12N2) e pela Cadaverina (C5H14N2), 

consideradas dois venenos potentes para os quais não se dispõem de antídoto 

eficiente (MATOS, 2001).Neste estágio, o corpo humano passa a ser um 

ecossistema de população formada de artrópodes, bactérias, microorganismos 

patogênicos destruidores de matéria orgânica e outros, podendo pôr em risco o 

meio ambiente e a saúde pública (ALMEIDA e MACÊDO, 2005).  

Segundo Miotto (1990), muitos organismos patogênicos se concentram 

no solo e utilizam a água como forma de disseminação. Entre as bactérias e 

vírus patogênicos mais importantes transportados, estão: 

Salmonellasp.,Shiguella sp., Yersiniaenterocolitica, Pseudotuberculosis, 

Leptospira sp., Francisellatularensis, Enteotoxigenica coli, Hepatitisvirus, Pólio 

virus, Adenovírus e Rotavírus. 

Com a falta de medidas de controle para a proteção ambiental no 

sepultamento em covas no solo, ocorre a contaminação com várias 

substâncias causadoras de doenças das áreas próximas a muitos cemitérios. 

Essa contaminação pode ultrapassar essas áreas, atingindo a água e o solo. 

Essa prática representa um risco muito grande ao meio ambiente, 

especialmente para as águas subterrâneas de pequena profundidade 

(PACHECO e SARAIVA, 2009).   

No Brasil, no ano de 1986, o hidrogeólogo Alberto Pacheco, da 

Universidade de São Paulo, direciona seus estudos para essa questão 

ambiental com os cemitérios. Com o trabalho desenvolvido intitulado “Os 

cemitérios como risco potencial para as águas de abastecimento”, ressalta que 

durante o processo de decomposição do cadáver, ocorre uma proliferação de 

                                                                                                                                                                          
(NH3) e mercaptanas (composto que contêm: enxofre, cadaverina e putrescina, os quais são 
responsáveis pelo cheiro de carne podre), fosfirina (PH3), que é um hidrato de fósforo incolor e 
inflamável. Além da quantidade elevada de bactérias: Clostridium tetani (causadora do tétano), 
Clostridium perfringes (gangrena gasosa), Salmonellatyphi (febre tifoide), Salmonellaparatyphi 
(febre parasitoide), Shigelladysenterigae (disenteria), e alguns vírus, como os da Hepatite 
(SILVA e FILHO, 2009, p. 27). 
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microorganismos e que, durante os períodos chuvosos, podem contaminar as 

águas9. Entre as bactérias anaeróbias10, se destaca a do tipo clostridium, que é 

a causadora do tétano e infecção alimentar, quando esse patógeno penetra no 

organismo através dos tecidos. Depois da putrefação do corpo, essa bactéria 

pode permanecer por longo tempo no solo.  

Pacheco e Saraiva (2009),citam a pesquisa realizada também pelo 

geólogo Leziro Marques Silva, da universidade de São Judas Tadeu, em São 

Paulo. O pesquisador investigou 600 cemitérios situados no Brasil, sendo 75% 

municipais e os outros 25% particulares. Em suas pesquisas, constatou-se que 

de 15% a 20% apresentavam contaminação pela substância do necrochorume. 

Essa contaminação foi detectada através de análises físicas, químicas e 

bacteriológicas de amostras de água do lençol freático nas proximidades dos 

cemitérios escolhidos. O autor destaca, entre os vírus, o da hepatite, que 

quando atingem as águas subterrâneas podem migrar para os poços situados 

nas proximidades das fontes contaminadoras e causar danos à saúde dos 

consumidores dessas águas. Também devem ser tomados muitos cuidados no 

enterro de pessoas com moléstias contagiosas e, também, com aqueles que 

tenham recebido tratamentos radioativos em vida. Por esses elementos 

radioativos terem uma “vida média longa11”, os solos e as águas podem estar 

expostos a uma contaminação radioativa.   

Não obstante a tudo isso, para autores como Silva (1999), a cremação e 

destinação das cinzas produzidas durante o processo para aterros de resíduos 

radioativos, ainda seria a melhor solução para a eliminação da matéria 

orgânica contaminada. Em suas pesquisas foram detectada a presença de 

radioatividade no raio de duzentos metros de sepulturas, onde os falecidos 

                                                           
9Seus trabalhos são sobre os cemitérios paulista de Vila Nova Cachoerinha e Vila Formosa. 
Um de seus relatos é sobre o cemitério de Santos (SP), onde as águas subterrâneas próximas 
de sepultamentos recentes, apresentou alta condutividade elétrica e íons de cloreto e nitrato, 
junto com bactérias e vírus (SILVA e FILHO, 2009).  

10 Bactérias anaeróbias são aquelas que não precisam do oxigênio para sobreviver. A 
respiração dessas bactérias e fungos só ocorre na ausência de oxigênio.  
 
11Meia-vida é o tempo necessário para decompor a metade da massa do material. Esse tempo 
depende da natureza do radioisótopo. Como exemplo, pode-se citar o césio (Cs). Se tiver 30 kg 
de material desse elemento químico utilizado da área da saúde, em tratamentos 
quimioterápicos, cuja meia-vida é 30 anos, depois desses 30 anos, teremos 15 kg do material, 
passados mais 30 anos teremos 7,5 kg. 
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teriam sido submetidos, em vida, à radioterapia ou equipamentos mantidos 

com fontes radioativas.  

 Esta falta de consenso entre os pesquisadores em relação a melhor 

forma de destinar os corpos com possíveis resíduos radioativos, demonstra a 

necessidade de crescimento de pesquisas em relação a esta temática 

vinculada a contaminação oriunda da destinação dos corpos humanos, assim 

como, o aprimoramento do uso e aplicação das orientações legais e técnicas 

dos procedimentos de instalação e manutenção de cemitérios. 

 

2.3 OS ASPECTOS LEGAIS E TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO DO CEMITÉRIO 

 

De acordo com Barros (2008), no momento de escolher o local da 

construção de um cemitério, deve haver critérios, observem as características 

do meio físico (relevo e hidrologia) e atributos do solo (profundidade efetiva, 

textura, densidade aparente, teor de matéria orgânica, mineralogia da fração de 

argila, entre outros).  

O ideal para controlar essa contaminação é que para a instalação dos 

cemitérios, haja um projeto técnico que atenda todas as condições adequadas. 

Para isso, é necessário ter uma base de conhecimento de Geotecnia, da 

Geologia, e também, da Hidrogeologia da área escolhida à esse fim. Quando 

não encontrada uma área ideal para essa instalação, podem ser realizados 

alguns meios que façam com que sejam minimizadas as dificuldades, 

encontrando uma melhor solução para que atenda às exigências ambientais e 

sanitárias (MATOS, 2001).  

Para auxiliar no processo de orientação da instalação dos cemitérios, a 

União e o Estado do Paraná determinaram as orientações gerais que 

discriminam as instruções e limitações para este tipo de empreendimento.As 

principais orientações legais para a realização do presente trabalho foram 

sistematizadas na tabela de leis (Tabela 01), a seguir.  

 

ABRANGÊNCIA LEI DESCRIÇÃO 

 

NACIONAL 

RESOLUÇÃO 
CONAMA nº 
335, de 3 de 
abril de 2003 

Estabelece critériospara a realização de 
licenciamento ambiental de cemitérios; impede a 
instalação deste tipo de empreendimento em 
áreas de preservação permanente.  
                                                  Continua  na página a seguir     
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Continuação da tabela 
 

NACIONAL 

RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 

357/ 2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água 
ediretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como,estabelece as 
condições e padrões delançamentos de 
efluentes12. 

 

NACIONAL 

RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 

368/2006 

Altera dispositivos da Resolução nº 335, de 3 de 
abril de2003, que dispõe sobre o licenciamento 
ambiental de cemitérios. 

 

NACIONAL 

 

RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 

402/ 2008. 

Estabelece prazo máximo e critérios para a 
adequação dos cemitérios existentes em abril de 
2003. 
Determina a inclusão do Plano de Encerramento 
das atividades no processode licenciamento 
ambiental, nele incluindo medidas de 
recuperação da área atingida e indenização de 
possíveis vítimas. 

 

 
 

ESTADUAL 

 

Código de 

Saúde do 

Paraná Lei nº 

13331/ 2001 

Determina que os projetos de cemitérios devem 
ser aprovados pela autoridade sanitária e órgão 
ambiental, observando o necessário isolamento 
das áreas edificáveis, através de logradouros 
públicos. 
§1º. Nas zonas abastecidas por rede pública de 
água, a distância mínima de 14 metros. 
§2º. Nas zonas não providas de rede pública de 
água, a distância mínima de 30 metros. 

 

ESTADUAL 
Resolução nº 
002/2009 – 

SEMA 

Dispõe sobre o licenciamentoambiental de 
cemitérios, estabelecendo condições para sua 
instalação no Estado do Paraná. 

 

MUNICIPAL 

Código de 

Posturas da 

Prefeitura de 

Francisco 

Beltrão, Lei 

n°3361/2007 

 
Apresenta normas para a instalação dos 
cemitérios e a construção de sepulturas. 

 
 

Tabela 01 -Normas legais que balizam a instalação de cemitérios Organizado a partir de: 
Conama (2008), Conama (2005), Conama (2006), Paraná (2001), Sema (2009) e Francisco 
Beltrão (2007). 
 
 

Como elementos mais relevantes dentre as normativas legais, é possível 

ressaltar a Resolução nº 335, de 03 de abril de 2003, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, que estabeleceque os cemitérios horizontais e 

verticais, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental. 

                                                           
12AsResoluções CONAMA Nº 410/2009 (ampliação do prazo para adequação nos padrões de 
emissão de efluentes) e 430/2011 (padrões de emissão para estações de tratamento de 
esgoto) dispõem sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementam e 
alteram a Resolução 357/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, porém no 
que tange aos padrões de uso dos corpos hídricos superficiais da Classe 2 (água doce) as 
orientações contidas na Resolução 357/2005 são mantidas. 
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Os cemitérios horizontais,são definidos pela Resolução do CONAMA nº 

335/2003, como sendo “aqueles que estão em área descoberta 

compreendendo os tradicionais e o do tipo parque ou jardim”. Esses são 

compostos por alamedas pavimentadas, e a forma de sepultura é feita no 

carneiro, direto no solo, em jazigos e, também, em alguns cemitérios, por falta 

de espaço, são feitas gavetas nos muros13. 

Existem, também, os cemitérios jardins, definido pela mesma Resolução 

como “aqueles que são predominantemente recoberto por jardins, isento de 

construções tumulares, e no qual as sepulturas são identificadas por uma 

lápide, ao nível do chão, e de pequenas dimensões”. Nesse tipo de cemitério, 

todos ficam iguais, sem distinção social. A identificação também pode ser por 

cruzes. Na cruz, há o nome do falecido com as datas de nascimento e de 

falecimento. 

Os cemitérios verticais, por definição da Resolução do CONAMA nº 335/ 

2003, “é um edifício de um ou mais pavimentos dotados de compartimentos 

destinados a sepultamentos”. A construção é de forma vertical, acima do nível 

do solo, onde o caixão não entra em contato com a terra. Cada corpo tem a 

sua sepultura que é em gaveta, um do lado do outro, formando andares. Para 

circular neste modelo de cemitério, existem escadas ou elevadores e 

corredores.  De acordo com Palma e Silveira (2011), esse modelo apresente 

algumas vantagens, como por exemplo, a melhor utilização do espaço físico, a 

ausência de interferência do necrochorume e resíduos nas águas 

subterrâneas, a baixa exigência de fatores físicos no momento de instalação, e 

fácil acesso em dias chuvosos. 

As autoras colocam como desvantagens a liberação de gás sem 

tratamento e a necessidade de maiores cuidados no momento da construção 

para evitar vazamento de necrochorume e a emissão de odor. Em todas as 

sepulturas existe um tubo de ventilação, interligado a um tubo central para 

expelir os gases gerados na decomposição. O necrochorume também gerado 

                                                           
13 A possibilidade de contaminação das águas e dos solos é grande, o efeito visual é 
desagradável e existe o risco de proliferação de insetos (o mosquito da dengue (Aedes 
aegypti)), e artrópodes. Em épocas de chuva, esses locais são “lavados” e, essa água suja, vai 
para a rua. 
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na decomposição é seco por circulação do ar e polimerização, não tendo 

contato com o solo e águas subterrâneas (PALMA e SILVEIRA, 2011). 

 A Resolução 335/2003, proíbe a instalação de cemitérios: em áreas de 

preservação permanente ou em outras que exijam desmatamento de Mata 

Atlântica primária ou secundária; em terrenos predominantemente cársticos, 

que apresentam cavernas, sumidouros ou rios subterrâneos; em áreas de 

manancial para abastecimento humano; e naquelas que tenham seu uso 

restrito pela legislação vigente, também tomando o cuidado para não ser área 

sujeita à inundações permanente e sazonal, ressalvadas as exceções legais 

previstas. 

A resolução SEMA 002/2009 apresenta em seu artigo 5º, requisitos 

mínimos que devem ser considerados para a instalação de cemitérios. Destes 

os incisos I, V e VII, dizem respeito as medidas preventivas a contaminação 

das águas. 

I.O perímetro e o interior do cemitério deverão ser providos de 
um sistema de drenagem superficial adequado e eficiente, 
além de outros dispositivos destinados a captar, encaminhar e 
dispor de maneira segura as águas pluviais e evitar erosão, 
alagamentos e movimentos de terra; 
(...) 
V. O nível inferior das sepulturas deverá estar a uma distância 
mínima de 1,5 m (um vírgula cinco metros) acima do nível mais 
alto do lençol freático; 
(...) 
VII. Quando necessário, a critério do IAP, deverão ser 
implantados sistemas de poços de monitoramento para águas 
subterrâneas instalados em conformidade com as normas 
técnicas vigentes, estrategicamente localizados a montante e a 
jusante da área do cemitério, com relação ao sentido do 
escoamento freático: 
a. As águas subterrâneas deverão ser amostradas e 
analisadas antes do início da operação do cemitério, para o 
estabelecimento da qualidade original do aquífero freático, de 
acordo com as características geológicas naturais do subsolo, 
levando-se em consideração a ocupação do seu entorno; 
b. Os poços deverão ser amostrados em conformidade com as 
normas técnicas vigentes e as amostras de água analisadas 
para os seguintes parâmetros: alcalinidade, dureza total, 
dureza (cálcio e magnésio), pH, condutividade, oxigênio 
dissolvido, oxigênio consumido, cloreto, amônia e nitrato14 
(PARANÁ, art. 5º, Res. 002/2009).  

                                                           
14As amostras deverão, segundo a Resolução apresentada, seguir a seguinte periodicidade: 
cemitérios implantados até 2 (dois) anos - amostragem anual; cemitérios implantados de 2 
(dois)  a 6 (seis) anos - amostragem semestral; e cemitérios implantados acima de 6 (seis) 
anos - amostragem anual. 
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Embora os aspectos referentes ao monitoramento das águas estejam 

submetidos a critérios do Instituto Ambiental do Paraná, a proteção contra 

processos de contaminação de solo e água são muito evidenciados nas 

orientações que regem a instalação de cemitérios durante toda a redação da 

resolução estadual. 

No caso dos cemitérios que já estão instalados (em período anterior ao 

ano de 2003), a Resolução SEMA 002/2009, também afirma, em seu artigo 12, 

que os mesmos devem ser regularizados por meio de Licenciamento 

Ambiental. Para tanto, devem apresentar, dentre outros documentos: 

 
f. Planta de Localização do Cemitério em relação à área do 
município; 
g. A critério do IAP, laudo de Passivo Ambiental da situação do 
cemitério frente à qualidade da água do lençol freático e à 
disposição de resíduos sólidos; 
h. Plano de Controle Ambiental direcionado à minimização dos 
impactos negativos gerados pela poluição/contaminação do 
lençol freático, pelos lixiviados gerados pelas águas pluviais, na 
área das sepulturas, caso comprovado pelo levantamento do 
Passivo Ambiental; 
i. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de acordo 
com o estabelecido na Lei Estadual nº 13.448/02 e no Decreto 
Estadual nº 6.674/02, elaborado por profissional de nível 
superior devidamente habilitado pelo seu conselho de classe, 
emitindo a Anotação de Responsabilidade Técnica ou similar, 
apresentado de acordo com as diretrizes específicas contidas 
no ANEXO 5 (Art.12, Resolução SEMA 002/2009). 
 

A resolução  357/2005 do CONAMA, determina o padrão de emissão de 

poluentes passíveis de ser tolerados nas águas de rios, córregos e açudes, 

classificados em cinco estratos conforme o padrão de uso predominante ou 

potencial do corpo hídrico pertencente as águas superficiais brasileiras.  

Grande parte das águas do Estado do Paraná e, especificamente das 

bacias hidrográficas que compõem a Mesorregião Sudoeste do Paraná, são 

classificadas como uso tipo 2. Isto implica que as águas superficiais podem ser 

destinadas para:   

 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional; 

b) a proteção das comunidades aquáticas;  
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c) a recreação de contato primário, tais como natação, esqui 
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 
2000; 
d) a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 
jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 
possa vir a ter contato direto; e 
e) a aquicultura e a atividade de pesca (Art. 4º, Secção I, Res. 
CONAMA 357/2005). 
 

A prioridade para estes tipos de uso exige que a qualidade da água 

obedeça aos seguintes parâmetros: 

 

Art. 14. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes 
condições e padrões: 
I - condições de qualidade de água: 
a) não verificação de efeito toxico crônico a organismos, de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais ou 
internacionais renomadas, comprovado pela realização de 
ensaio eco toxicológico padronizado ou outro método 
cientificamente reconhecido. 
b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais:  
virtualmente ausentes; 
c) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 
d) substancias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente 
ausentes; 
e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente 
ausentes; 
f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 
 
Art. 15. Aplicam-se as águas doces de classe 2 as condições e 
padrões da classe 1 previstos no artigo anterior, a exceção do 
seguinte: 
I - não será permitida a presença de corantes provenientes de 
fontes antrópicas que não sejam removíveis por processo de 
coagulação, sedimentação e filtração convencionais; 
II - coliformes termotolerantes: para uso de recreação de 
contato primário deverá ser obedecida a Resolução CONAMA 
no 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser 
excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 
mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras 
coletadas durante o período de um ano, com frequência 
bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao 
parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 
III - cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; 
IV - turbidez: até 100 UNT; 
V - DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2; 
VI - OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2; 
VII - clorofila a: até 30 μg/L; 
VIII - densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 
mm3/L; e, 
IX - fosforo total: 
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a) até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e, 
b) até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente 
lêntico (Res. CONAMA 357/2005). 
. 

 

Tais aspectos gerais são complementados por tabelas que 

parametrizam valores máximos de grande número de indicadores (ANEXO 

Nº01), dentre os quais, foram selecionados apenas aqueles referentes as 

análises realizadas para avaliação de possível contaminação por 

necrochorume. Esta pesquisa resultou, em base legal, para as análises 

comparativas.Entretanto, não foram encontrados parametrização para os 

seguintes indicadores:  pH; Alcalinidade total; cloretos; dureza total; cálcio; 

magnésio;oxigênio consumido; e condutividade. 

 A falta destes parâmetros, se deve a grande variabilidade propiciada 

pelas condições naturais nas quais os corpos hídricos são formados.  A 

resolução 357/2005, apresenta parâmetros máximos aceitáveis para os 

elementos:  oxigênio dissolvido (não inferior a 5mg/L), oxigênio consumido, 

turbidez (até 100 UNT); nitrato (10,0 mg/L); e nitrogênio amoniacal (3,7mg/L N, 

para pH ≤ 7,5; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 

8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5). 

Apesar de haver, por parte da legislação, complementos em relação aos 

parâmetros máximos dos efluentes que podem ter contato com os corpos 

hídricos superficiais em casos de grande potencial contaminante do mesmo 

efluente (Resolução CONAMA 430/2011 – efluente compatível a estações de 

tratamento de esgoto), não são apresentados normas específicas quanto ao 

monitoramento da qualidade da água em relação  as características 

de:Alcalinidade total; cloretos; dureza total; cálcio; magnésio; e condutividade, 

que isto exige,  por parte do órgão ambiental competente, contínuo processo 

de monitoramento e vigilância para a  análise da mudança dos padrões de 

comportamento das características físicas, químicas e microbiológicas da água. 

Por causa da dificuldade de encontrar áreas adequadas para instalação 

de cemitérios sem causar risco ambiental, o Código de Posturas da Prefeitura 

de Francisco Beltrão, a exemplo de suas Leis maiores, busca limitar o máximo 

a proliferação deste tipo de estabelecimento, criando requisitos rígidos para 

sua instalação, conforme demonstra o artigo 148 deste Código: 
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Art. 148. São requisitos para a implantação de cemitérios: 
I. estarem em via de saturação as necrópoles existentes, ou 
outro fator qualquer, que à juízo da repartição competente da 
Prefeitura, determine a construção de um novo cemitério; 
II. ter o terreno as seguintes características: 
a) não se situar a montante de qualquer reservatório de adução 
d’água. 
b) estarem os lençóis de água a pelo menos 2,00m (dois 
metros) do ponto mais profundo utilizado para sepultura. 
c) estar servido por transportes coletivo; 
d) estar situado em local compatível com os princípios da Lei 
de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. 
e) possuir projetos arquitetônicos e de paisagismo, se for o 
caso, do cemitério a ser implantado, devendo respeitar as 
normas deste Código no que lhe for aplicável (FRANCISCO 
BELTRÃO, Lei n°3361/2007). 

 

O Código de Posturas da cidade (FRANCISCO BELTRÃO, 2007), 

explica que os cemitérios são lugares que devem ser mantidos limpos e 

arrumados: 

Parágrafo Único -Os cemitérios por sua natureza são locais 
respeitáveis e devem ser conservados limpos e tratados com 
zelo, suas áreas arrumadas, arborizadas e ajardinadas, de 
acordo com as plantas aprovadas e disposições legais do 
Código de Obras (FRANCISCO BELTRÃO, Lei n°3361/2007).  
 
 

De acordo com as resoluções do CONAMA n° 335/2003 e 368/2006, 

deverão ser atendidas algumas exigências pelos cemitérios horizontais 

(aqueles localizados em área descoberta, compreendendo os tradicionais e o 

tipo parque ou jardim), tais como, a área prevista para a implantação do 

cemitério deverá estar a uma distância segura de corpos de água, superficiais 

e subterrâneos, de forma a garantir sua qualidade, de acordo com estudos 

apresentados e a critério do órgão licenciador.  

A Resolução CONAMA nº 335/ 2003 estabelece, ainda, que: 

Art. 5° - Deverão ser atendidas, entre outras, as seguintes 
exigências para os cemitérios horizontais: 
IV - a área de sepultamento deverá manter um recuo mínimo 
de cinco metros em relação ao perímetro do cemitério, recuo 
que deverá ser ampliado, caso necessário, em função da 
caracterização hidrogeológica da área; 

 
Os aspectos normatizados na esfera nacional são fundamentos para as 

demais escalas de abrangência de aplicação da lei, não importando se 

estadual ou municipal.  
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De acordo com o Código de Saúde do Paraná Lei Nº 13331, de 23 de 

novembro de 2001:  

Art. 296. Os projetos de cemitérios devem ser aprovados pela 
autoridade sanitária e órgão ambiental, observando o 
necessário isolamento das áreas edificáveis, através de 
logradouros públicos. 
§1º. Nas zonas abastecidas por rede pública de água, a 
distância mínima de 14 metros. 
§2º. Nas zonas não providas de rede pública de água, a 
distância mínima de 30 metros (PARANÁ, Lei Nº 13331/2001). 

 

 

No que tange aos processos de construção, o Código de Posturas da 

Prefeitura de Francisco Beltrão, Lei n°3361/2007, estabelece que: 

 
Art. 155. As gavetas de túmulos, jazigos e mausoléus, somente 
poderão ser construídas abaixo do solo e obedecerão às 
seguintes regras: 
I. os subterrâneos não terão mais de 5,00m (cinco metros) de 
profundidade. 
II. as paredes, piso e teto serão feitos com material 
impermeável. 
III. os subterrâneos serão ventilados no ponto mais elevados 
da construção. 
Parágrafo Único - Os nichos poderão ser construídos acima do 
nível do solo e obedecerão ao seguinte: 
I. serão hermeticamente fechados. 
II. o material empregado será mármore, granito, ou concreto 
armado, ou outros materiais equivalentes, a juízo da repartição 
competente. 
III. serão parte integrante da construção acima do solo.  

 
 
Com base na realização da apresentação dos aspectos legais, 

considera-se possível identificar elementos que subsidiem a análise dos 

cemitérios localizados no perímetro rural do município de Francisco Beltrão 

proposta no início desta pesquisa.  

Apesar do grande volume de orientações técnicas em relação as 

práticas de sepultamento, começa a popularizar-se no Brasil a adoção do 

processo de cremação, o que pode indicar maior permeabilidade de 

comportamentos socioculturais distintos dos vigentes até então na cultura 

nacional. 
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2.4 O PROCESSO DE CREMAÇÃO COMO ALTERNATIVA TÉCNICA À 
CONTAMINAÇÃO DO SOLO E ÁGUA 

 

Muitas pessoas ainda não admitem a ideia de que sejam capazes de 

prejudicar a natureza, principalmente depois de mortos. Uma alternativa para 

controlar as contaminações geradas pelos cemitérios mal instalados, seria o 

processo de cremação. A prática da cremação, ainda é mal vista por muitos, 

sendo que a cultura religiosa, pautada no tradição judaico-cristã, é muito forte 

nesse aspecto.   

Os pesquisadores Felicione, Andrade e Bortolozzo (2007), em entrevista 

realizada com Reinaldo Dantas, administrador do crematório Horto da Paz do 

estado de São Paulo, afirmam que a maioria das cremações realizadas são de 

estrangeiros, protestantes, luteranos e budistas, religiões adeptas à cremação. 

O administrador explica que os materiais são duas vezes incinerados, e os 

resíduos voláteis passam por filtros, não sendo liberado nem mesmo fumaça. 

Os gazes emanados pela chaminé causam pequeno impacto 
ao meio ambiente porque o corpo humano não possui 
sustâncias químicas prejudiciais à atmosfera. Com relação ao 
monóxido de carbono (CO), gás venenoso prejudicial a saúde, 
este, quando chega a ser detectado, o seu teor é 
aproximadamente seis vezes menor do expedido por um 
veículo leve se deslocando a 40 km/h. e, 23 vezes menor que 
uma caldeira a lenha (REZENDE, 2007, p. 80).  

Ainda, de acordo com Felicione, Andrade e Bortolozzo (2007), na 

cremação, um corpo médio de 70kg se reduz para 1.500 a 2.000g de cinzas. 

Estas são guardadas em recipientes e entregues às famílias, sendo colocadas 

em cinerários. Outras preferem jogar na água do mar ou em jardins onde irão 

se misturar com a terra. 

A cremação é vista por muitos, como um processo de alto custo, sendo 

assim, pouco utilizada. Porém, de acordo com as análises realizadas por 

Felicione, Andrade, Bortolozzo (2007),tal visão não condiz com a realidade. Em 

São Paulo, de acordo com a tabela de preços do Crematório Municipal “Dr. 

Jayme Augusto Lopes”, na Vila Alpina, que funciona desde 1978, a cremação 

custa R$ 337,25. O transporte do cadáver até o crematório é cobrado à parte e 

o valor das urnas onde são colocadas as cinzas, varia entre R$23,05 e 

R$171,45. Neste crematório são queimados trinta corpos por dia. Tendo em 
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vista que um enterro no cemitério mais simples custa por volta de mil reais 

(FELICIONE, ANDRADE, BORTOLOZZO, 2007), a diferença é substancial.  

Vale ressaltar que, quando o falecido deixa registrado em cartório, pela 

Lei Federal nº. 6.015 de 31/12/1973, o desejo de ser cremado após sua morte, 

ou a família decide pelo processo de cremação, o velório é realizado 

normalmente,com caixão normal, de escolha da família e com flores. Após todo 

o velório e rituais de cada religião, o caixão é levado para um local onde é 

prestada a última homenagem ao falecido. Depois, são retirados os metais e 

vidros do caixão. Algumas leis exigem que o corpo permaneça a disposição 

ainda por 48 horas após o óbito, permanecendo a disposição da justiça 

(quando a morte for por acidente ou criminal). Quando de morte natural, dois 

médicos precisaram firmar o óbito junto de um médico legista, mais o 

representante legal e duas testemunhas para a autorização da cremação.   

Quando se tratar de morte violenta, será necessário o atestado de óbito 

firmado por um legista, junto com a autorização do poder que vai exigir a 

declaração do delegado responsável pelo inquérito e do I.M.L. (Instituto Médico 

Legal), no qual vai esclarecer que pode ser realizada a cremação, com o 

boletim de ocorrências.  

De acordo com a Lei N° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, capítulo IX, 
do óbito:  

§ 2º A cremação de cadáver somente será feita daquele que 
houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no 
interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido 
firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e, no 
caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade 
judiciária (BRASIL, Lei 6.015/1073).  

 
Também são necessários documentos e autorizações para os casos de 

cremação de ossos por morte natural, ossos por morte violenta, cremação de 

membros e, também, para os casos de pessoas estrangeiras não residentes no 

país.  

O atestado de óbito deverá ser assinado por 01 (um) médico legista e só 

será efetuada a cremação mediante autorização do Poder Judiciário, o qual 

exige uma declaração do delegado de polícia responsável pelo inquérito e do 

I.M.L, esclarecendo que não se opõem à cremação, bem como o Boletim de 

Ocorrência. 
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Para a cremação,o caixão é colocado em um forno, numa temperatura 

máxima de 1.200°C, sendo que esse forno é de combustão rápida e não emite 

poluente, sem deixar sair fumaça e nem cheiros. Na câmara primária, é 

queimado o corpo, sendo que os gases que são liberados nesse primeiro 

processo, são sugados para a câmara secundária, onde são queimados numa 

temperatura semelhante a primeira. 

Após dez dias, o crematório entrega a urna para o responsável legal do 

falecido. As cinzas do corpo de um adulto ficam com o peso médio de um quilo.  

Dado o impacto ambiental derivado deste processo de destinação 

circunscrever-se, praticamente, o consumo de energia do incinerador. Assim, 

este processo é considerado o meio técnico viável, sobretudo, quando se 

considera que o adensamento populacional inviabiliza a instalação de novos e, 

tecnicamente, seguros cemitérios. Tal adoção depende ainda do rompimento 

da resistência cultural a esta prática. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE FRANCISCO 

BELTRÃO E APRESENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1.1 Localização 

 

 O município de Francisco Beltrão está localizado na mesorregião 

Sudoeste do Paraná, com população municipal de 78.943 habitantes no ano de 

2010 e população de 84.437 moradores, segundo a estimativa realizada pelo 

IBGE, no ano de 2013 (IBGE, 2014). Sua área é de 731,731 km², com a 

altitude de 570 metros, Latitude Sul de 26º 04’ 52’’ S e Longitude Oeste de 

53º03’18’’W. Ficando a uma distância de 635,46 km de Curitiba, a capital 

paranaense. Assim sendo, no ano de 2013, a densidade demográfica era de 

109,12 habitantes por quilômetros quadrados no ano de 2013. Essa população 

possui o gentílico de beltronense (IPARDES, 2011). 

  A origem de desmembramento é em Clevelândia, instalada no dia 14 de 

dezembro de 1952. Seus distritos administrativos ficam nas comunidades rurais 

do Jacutinga, Nova Concordia, Secção São Pio X (Secção Pio X) e Secção 

Jacaré.  

 Possui uma unidade de conservação municipal, a qual tem o nome de 

Parque Municipal Irmão Cirilo, com uma área de 25,35 hectares.  

Francisco Beltrão, é uma das principais cidades da mesorregião 

Sudoeste do Paraná15 e, por sua localização estratégica em relação aos 

demais municípios da região (figura 02), agrega intensa demanda de atividades 

de comércio e serviços, requeridos pela população das cidades vizinhas. 

Apesar deste perfil, é possível afirmar que a economia municipal está centrada 

                                                           
15Para efeitos de delimitação regional, utiliza-se a definição de mesorregião Sudoeste 
paranaense estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e aplicada 
pelos levantamentos de dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social - IPARDES (2011), que compreende a área de 37 municípios, quais sejam:Ampére, 
Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso 
do Sul, Capanema, Chopinzinho, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas 
Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Itapejara do Oeste, Manfrinópolis, Mariópolis, 
Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Pato Branco, Pérola do 
Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, Salgado Filho, Salto 
do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge do Oeste, 
Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê e Vitorino. A mesorregião Sudoeste do Paraná posiciona-se 
entre as coordenadas geográficas: Latitude Norte 25°30’ e Latitude Sul 26°30’, com Longitude 
Oeste 54° e Leste 52°. Tem 1.163.842,64 hectares correspondentes à6% do território estadual. 
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nas atividades agropecuárias, com destaque para a criação de aves e gado 

leiteiro (SEAB, 2014). 

 

 
Figura 02 – Localização do município de Francisco Beltrão na Mesorregião Sudoeste do 
Paraná. 
Fonte: IBGE, 2014. 

 

O importante papel desempenhado pelo setor rural do município pode 

ser comprovado por meio dos dados censitários, que demonstram que, apesar 

de grande parte da população municipal se concentrar no perímetro urbano, o 

município possui a maior população rural da mesorregião Sudoeste do Paraná, 

com 11.494 habitantes (IBGE, 2010). Este aspecto reforça a importância 

adquirida pelos cemitérios dispersos em diferentes pontos das comunidades 

rurais.     

Apresentar sinteticamente a área de estudo, faz-se mister para a 

compreensão de diversas nuances do problema de pesquisa referente ao 
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modo como os cemitérios do perímetro rural de Francisco Beltrão são geridos, 

e os riscos que eles podem implicar para a saúde ambiental das comunidades 

nas quais estes estão inseridos. 

 

3.1.2 Breve caracterização de aspectos físicos e ambientais da área de 

estudo 

 

O município de Francisco Beltrão caracteriza-se por litologia basáltica, 

vinculada ao Terceiro Planalto Paranaense (MAACK, 1968). 

A média altimétrica municipal é relativamente elevada, sendo possível 

encontrar grandes porções municipais compreendidas entre 774 metros  a 565 

metros acima do nível do mar, conforme ilustra a figura 03 elaborada por Leite 

(2013) 

 
Figura 03 - Altimetria do Município de Francisco Beltrão - PR 
Fonte: Leite, 2013. 

 

O Terceiro Planalto Paranaense, por sua formação mineralógica origina 

solos ácidos com elevada composição de feldspato e ferro. 

De acordo com Luz (2011), os solos originários nesta região são 

predominantemente latossólicos e, segundo Leite (2013),o município de 
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Francisco Beltrão possui dez classes de solo, inseridos na ordem dos 

Latossolos e Nitossolos vermelhos distroférricos e dos 

NeossolosregolíticosEutróficos. 

As pesquisas divulgadas por Santos, Zaroni e Almeida (2014), 

asseguram que as principais características dos Latossolos são a boa 

drenagem; a origem em rochas básicas e os elevados teores elevados em 

Fe2O3, MnO. Até 1999, eram classificados como Latossolos Roxos. Também é 

possível afirmar que, segundo classificação no terceiro nível categórico da 

SIBCS, os latossolos distroférricos são muito profundos, friáveis ou muito 

friáveis quando úmidos, argilosos ou muito argilosos.  Constituem-se em solos 

vinculados normalmente a baixa fertilidade e altos teores de ferro.  

De acordo com Santos, Zaroni e Almeida (2014), os Nitossolos de cores 

vermelhas e vermelho-escuras, são formados a partir de rochas básicas e 

ultrabásicas, com diferenciação de horizontes pouco notável. Corresponde ao 

que se denominava anteriormente de Terra Roxa Estruturada. Tais tipos de 

solos possuem alto risco de erosão, derivado dos relevos acidentados aos 

quais este tipo de solo estão normalmente associados. Estes solos, quando 

classificados como distroférricos, implicam, segundo os autores, em solos de 

baixa fertilidade e altos teores de ferro nos horizontes superficiais. 

Neossolos regolíticos são descritos por Santos, Zaroni e Almeida (2014, 

p. 01), como solos “pouco desenvolvidos, não hidromórficos e de textura 

normalmente arenosa, apresentando alta erodibilidade principalmente em 

declives mais acentuados. Solos de alta fertilidade”. 

Conclui-se a partir das descrições realizadas pelos pesquisadores da 

EMBRAPA, que o município possui, predominantemente solos propícios à 

erosão e de baixa fertilidade natural, o que pode ser ratificado pela 

apresentação dos dados do IPARDES em relação ao potencial de uso dos 

solos no município, apresentado na figura 04. 
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Figura 04 – Potencial de Uso do Solo do Município de Francisco Beltrão - PR 
Fonte: IPARDES, 2004.  Org: Leme (2014). 

 
 

Segundo a sistematização cartográfica realizada pelo IPARDES (2004), 

existe predominância de solos com classificação 4i= inapto ao uso agrícola, 

dado a probabilidade à erosão em grande parte do município; seguido pela 

ocorrência do solo tipo 2e = potencial de uso agrícola regular e, na porção 

Centroeste – Sudoeste ocorre 2ef = de potencial regular, tanto no que tange a 

fertilidade, quanto a probabilidade de erosão. 

Um indicativo da quantidade de áreas utilizadas para atividades 

agropecuárias pode ser visto pela apresentação do recorte da figura realizada 

por Leite (2013) sobre o uso do solo no município (Figura 05). 
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Figura 05 - Uso do solo do município de Francisco Beltrão – PR (2013) 
Fonte: Leite, 2013. 

 

Nota-se que corroboram para a distribuição do uso do solo 

(predominantemente campo e expostos), as características de relevo e de 

potencial erosivo. Verifica-se a importância ainda da vegetação vinculada a 

cobertura vegetal do tipo florestal que, segundo IPARDES (2004), predominada 

sob o domínio do bioma da Floresta Ombrófila Mista, apesar de encontrar-se 

também na mesorregião Sudoeste do Paraná, vegetações provenientes do 

bioma da Floresta Estacional Semidecidual. 

De acordo com Ayoade (2002), o clima regional é classificado segundo 

classificação de Köppen como Cfa – que caracteriza-se por umidade em todas 

as estações, com médias invernais que variam de -3°C a 18°C, “úmido em 

todas as estações, com verões quentes, sendo que no mês mais frio a média 

varia entre -3° C e 18°C e verões quentes, com média Superior a 22°C” 

(AYOADE, 2002). 

O município de Francisco Beltrão é drenado por quatro bacias 

hidrográficas que encontram-se parcialmente dispostas no interior do perímetro 

municipal. A Noroeste, a bacia do rio Cotegipe; a Nordeste, a bacia do rio 
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Concórdia; a Sudeste, a bacia do rio Marmeleiro; e na área central; a bacia do 

rio Marrecas, com inúmeros importantes afluentes, tais como: microbacia do rio 

Santa Rosa; do rio Quatorze; do córrego Lonqueador; e do córrego Urutago. 

Como é possível observar na figura 06, a hidrografia forma uma densa 

rede de drenagem em todo o território municipal. 

 

 
Figura 06 – Hidrografia do Município de Francisco Beltrão - PR 
Fonte: Leite, 2013. 

 

De acordo com Leite (2013), o principal uso das águas superficiais e 

subterrâneas no município de Francisco Beltrão, aplica-se aos processos de 

dessedentação humana16 e animal e à produção agrícola17. 

                                                           
16 De acordo com Leite (2013), são captados do rio Marrecas 180 l/s destinados ao tratamento 
convencional e a distribuição para população urbana por meio da empresa responsável 
Sanepar, enquanto que a população rural é atendida pela operação de 22 Soluções 
Alternativas Coletivas que são poços profundos cadastrados e acompanhados pela Vigilância 
em Saúde municipal. O restante da população rural realiza a dessedentação por meio de poços 
e fontes nas quais o acompanhamento municipal não é realizado de modo sistemático. 
 
17 De acordo com Leite (2013), se consome com as atividades agropecuárias realizadas no 
município de Francisco Beltrão (dessedentação animal – bovinos, suínos e aves e cultivo 
agrícola - lavouras soja e milho), efetivamente 1.328.221.200 litros de água ao ano. 
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3.1.3 Contexto histórico da construção da paisagem rural de Francisco 

Beltrão e o surgimento dos cemitérios 

  

Em busca de qualidade de vida melhor, no início dos anos de 1940, 

várias famílias chegavam ao Sudoeste do Paraná, a grande maioria com 

origens de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com o intuito de encontrarem 

lugares melhores de moradia, chegavam com todos os sonhos e anseios pela 

“nova terra”. De início, tudo era ainda muito rústico, sendo que esses 

viajantes,ao chegaram aos locais de destino, tiveram que construir suas 

cidades.  

 Segundo Wachowicz (2001), com a necessidade de organizar e, 

também, passar instruções para essas famílias que ali chegavam, em 1943, 

Getúlio Vargas cria uma colônia agrícola, a qual ficou conhecida como Colônia 

Nacional General Ozório (CANGO). Essa tinha como função organizar a 

distribuição das terras de forma gratuita, fornecer madeiras para a construção 

das casas junto com ferramentas e, também, sementes para iniciarem suas 

plantações, que seriam negociadas nos centros comerciais. Também, eram 

realizados exames médicos e odontológicos.  

 Mas, não foi tudo tranquilo como essas pessoas posseiras almejavam 

com a vinda para o sudoeste. A distribuição de terras chamou a atenção do 

poder capital, e o interesse tomou conta. Iniciou-se uma verdadeira “guerra”, de 

um lado, os colonos posseiros, e do outro, o poder imobiliário. Esse episódio 

ficou conhecido como a Revolta dos colonos.  

 Flávio (2011), acrescenta que diante de toda violência e morte que foi 

espalhada pelos jagunços, pessoas contratadas pelas empresas para expulsar, 

os colonos, começaram a se organizar para se defenderem. Com ajuda dos 

agricultores, industriais, comerciantes, profissionais liberais, funcionários 

públicos da CANGO e o exército, foram expulsos todos esses invasores. Que 

ficaram conhecidos como disseminadores de violência, medo e tensão social. 

Esse episódio teve vitória para os posseiros no dia 10 de outubro de 1957, 

nomunicípio de Francisco Beltrão, Sudoeste do Paraná.  

 De acordo Wachowicz (2001), diante do ocorrido, o presidente João 

Goulart cria o Grupo Executivo de Terras para o Sudoeste do Paraná 

(GETSOP), para ficar responsável pela titulação dessas terras. Foi reconhecida 
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as divisas dos antigos posseiros e a paz voltava a reinar no sudoeste do 

Paraná.  

 Leme (2007) destaca que esse grupo executivo deixou marcas desse 

processo de registro das terras. Uma delas que se evidencia, seria a política 

tomada para fazer o trabalho de titulação das terras. Não seriam atendidas as 

recomendações dos módulos agrários, e todo pedaço de terra que tivesse 

posseiro seria titulada, não implicando o tamanho da mesma.  

 Wachowicz (1987) acredita que, até a criação da GETSOP, sem o 

sentimento de serem donos e proprietários das terras, foi destruída a maior 

concentração de araucárias do planeta. Sem esse sentimento de posse do 

local, o comportamento foi de explorar a madeira o máximo possível, que 

acaba gerando queimadas de extensos pinheirais pelo simples fato de 

caracterizar a posse das propriedades. Com a criação da GETSOP, foram 

detectadas 270 serrarias na região. Com o sentimento e o medo de no dia 

seguinte nada mais ser seu, quem tinha algum dinheiro investia em serrarias.  

Pelo medo de fechar essas serrarias e acontecer um manifesto, a GETSOP 

começou a tentativa de controlar os cortes de árvores. Isso seria através do 

Instituto Nacional do Pinheiro (INP), o qual cobraria taxas para abrir um horto 

florestal e iniciar o reflorestamento dos pinheiros.  

 Mas, as serrarias preferiram pagar as taxas impostas a efetuar o 

reflorestamento, ficando para o INP a responsabilidade pelo replantio. Essas 

taxas recebidas tomaram sentidos diferentes e o replantio não foi feito. Em um 

curto espaço de tempo, a extração da madeira polarizou social e 

economicamente a região, gerando empregos diretos e indiretos, recursos 

financeiros constituindo-se na base comercial para a consolidação econômica 

do novo ciclo. Um ciclo que representou grandes reflexos socioeconômicos 

(KRÜGER, 2004).    

 Essas pessoas foram chegando e modificando o local de acordo com as 

necessidades e desejos. Construindo a paisagem de forma utilitarista, fazendo 

as transformações de acordo com seus meios de produção. Tinham o intuito de 

demarcar as suas terras, mas com isso, causaram queimadas e prejuízos 
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ambientais18a propósito de realizar as plantações e deixar o espaço melhor 

para as moradias.  

 Para Tuan, 

 O espaço construído pelo homem pode aperfeiçoar a 
sensação e a percepção humana. É verdade que, mesmo que 
forma arquitetônica, as pessoas são capazes de sentir a 
diferença entre interior e exterior, fechado e aberto, escuridão e 
luz, privado e público. Mas este tipo de conhecimento é 
rudimentar. O espaço arquitetônico – até uma simples choça 
rodeada por uma clareira – pode definir estas sensações e 
transformá-las em algo concreto. Outra influência é a seguinte: 
o meio ambiente construído define as funções sociais e as 
relações. As pessoas sabem melhor quem elas são e como 
devem se comportar quando o ambiente é planejado pelo 
homem e não quando o ambiente é a própria 
natureza(TUAN,1983, p.114, grifo nosso). 
 

A afirmação de Tuan auxilia no esclarecimento de que muito mais do 

que as compreensões mediadas pela técnica, a valorização dos lugares se faz 

presente por meio de uma construção cultural e emocional. Em muitos 

momentos, a função e o uso dos mesmos (lugares) se dá de acordo com 

aspectos vivenciados no cotidiano da comunidade. 

Observa-se a influência do aspecto cultural, em determinado ambiente, a 

partir da construção das relações cotidianas e, dentre os inúmeros processos 

que nesta relação inseridos, aqueles vinculados aos processos de destinação 

dos sujeitos que encerraram seu ciclo de vida neste ambiente, ou seja, do 

modo como a comunidade organiza o espaço destinado aos sepultamentos.  

 Com a necessidade de enterrar seus mortos, as famílias começaram a 

se organizar em relação aos cemitérios. A escolha do local seria de acordo 

com a localização da Igreja, pois, se tivesse terreno suficiente seria dentro do 

perímetro da mitra19. Quando o processo não se dava via cedência do terreno 

religioso, algum dos moradores fazia a doação do terreno particular para a 

instalação do cemitério.  

                                                           
18Afirma-se que os moradores pioneiros ao queimar e desmatar as áreas de frentes de 
expansão em áreas de ocupação recentes, não podem ter tais ações caracterizadas enquanto 
agressão, do mesmo modo como este conceito se manifesta na atualidade, uma vez que neste 
período não havia discussões contundentes sobre a importância da conservação e 
preservação ambientais. 
 
19 Mitra Diocesana de Palmas – PR, comumente chamada de Mitra Diocesana, Cúria 
Diocesana ou apenas Mitra, é o nome da pessoa jurídica da Diocese de Palmas – Francisco 
Beltrão – PR, porção da igreja católica presente na região Sudoeste do Paraná, que detêm a 
posse dos patrimônios da mesma.  
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 Para essa escolha, na época, não era considerado o grande problema 

da contaminação das águas e do solo que o cemitério poderia causar. Por não 

existir conhecimento disseminado sobre isso, sendo que o terreno era 

escolhido sem levar em conta os “futuros” danos ambientais e de saúde que 

poderiam causar. 

 Como afirma Tuan (1983), é comum que as pessoas caracterizem seus 

ambientes com registros de sua vivência cotidiana, por isso, é majoritário o 

desejo das pessoas de serem enterradas no local onde passaram grande parte 

da vida, trabalharam, viveram, construíram suas casas e criaram suas famílias. 

Tal aspecto fundamenta a existência no perímetro rural do município de 

cinquenta e um cemitérios dentro do universo de oitenta e uma comunidades20. 

As comunidades nas quais existem cemitérios são: Ponte Nova do 

Cotegipe, Barra Bonita, Linha Pagnocelli, Rio Saltinho, Km 30, Km 26, São 

Bráz, Km 23, Palmeirinha, Guarapuava, Barra Escondida, Volta alegre, Rio 

Pedreiro, Divisor, Rio tuna, Cabeceira do Rio do Mato, Linha Hobold, Rio 

Saudade, Rio do Mato, Nova Concórdia, Linha Guanabara, Linha Listom, Volta 

Grande do Rio Marrecas, Secção Progresso, Vargem Alegre, Menino Jesus, 

Secção São Miguel, Secção Jacaré, Boa Vista, Pinheirinho, São Marcos, Linha 

São Paulo, Santa Rosa, Linha Piedade, Km 15, Secção Pio X (km 20), 

Jacutinga, Santo Izidoro, Linha Osvaldo Cruz, Linha Gaúcha, Linha Jandira, 

São João, Santa Bárbara, Assentamento Missões, Lajeado Grande, Água 

Vermelha, Rio Quibebe, Linha Formiga, Linha Altaneira, Linha Piracema e 

Linha Farroupilha. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS NA PESQUISA  

 

 Os objetivos propostos para esta pesquisa requerem mecanismos 

metodológicos que possibilitem o levantamento das irregularidades existentes 

na implementação dos cemitérios na zona rural de Francisco Beltrão - PR. 

Ressalta-se que os objetivos da pesquisa referem-se: ao mapeamento 

dos cemitérios da zona rural de Francisco Beltrão-PR, identificando as 

principais áreas de risco de contaminação; a verificação de quais os cuidados 

                                                           
20 Dados obtidos por meio de funcionários responsáveis pelo secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão em 30/11/2013. 
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adotados na seleção dos locais para a instalação dos cemitérios; investigar se 

os órgãos públicos, IAP e Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, realizam 

fiscalização quanto à implementação de cemitérios na zona rural; pesquisar se 

as pessoas envolvidas com a administração dos cemitérios têm orientações 

quanto aos procedimentos de sepultamento de cadáveres; e realizar o 

levantamento e a sistematização de medidas preventivas caso sejam 

diagnosticadas irregularidades nos cemitérios. Buscou-se, para tanto, 

metodologias que pudessem viabilizar à bom termo a realização de cada uma 

das etapas necessárias ao cumprimento de tais objetivos. 

Grande parte dos objetivos apresentados foram contemplados por meio 

de metodologias que fizeram interface com o trabalho de campo, favorecendo 

uma melhor compreensão da situação dos cemitérios do perímetro rural do 

município, visitando esses cemitérios e realizando a observação e anotação a 

respeito destas áreas.  

Os critérios utilizados neste levantamento foram: número de sepulturas, 

declividade do terreno, tipo de cobertura do solo, ocorrência de erosão do solo, 

rachaduras, desabamentos, impacto visual, tipo de prática de sepultamentos e 

presença de águas nas imediações, os quais serão apresentados os resultados 

posteriormente. Todos os indicadores utilizados foram sistematizados em uma 

Matriz, na qual pesos foram atribuídos a existência de maiores riscos de 

contaminação. 

 

3.2.1 Localização dos cemitérios do perímetro rural do município de 

Francisco Beltrão 

 

A busca do número de cemitérios localizados nas comunidades rurais do 

município de Francisco Beltrão foi realizada, primeiramente, junto a Prefeitura 

Municipal e Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Tais instituições não 

dispunham de nenhuma informação sistematizada a este respeito.  

O levantamento de uma parcela do montante de cemitérios foi obtido por 

meio de pesquisa na Secretaria da Cúria Diocesana de Palmas21, revelando a 

                                                           
21Este vínculo é explicado pela origem dos cemitérios ser atrelada à doações e cedências da 
Igreja Católica à esta finalidade. A organização da igreja católica na cidade de Francisco 
Beltrão – PR, se faz a partir de cinco paróquias: Concatedral Nossa Senhora da Glória, 
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existência de 41 (quarenta e um) cemitérios registrados por esta entidade. Dez 

cemitérios restantes foram identificados por meio de pesquisa nas cartas 

topográficas de Santa Izabel (MI – 2849/3); Salgado Filho (MI – 2861/1); Dois 

Vizinhos (MI – 2849/4); Francisco Beltrão (MI – 2861/2); Verê (MI – 2850/3); e 

Renascença (MI – 2862/1), elaboradas pela Diretoria de Serviços Geográficos 

do Exército, na escala 1:50.000. Essa pesquisa que resultou na identificação 

de 51 (cinquenta e um) cemitérios localizados nas comunidades rurais do 

município de Francisco Beltrão, número final considerado como o universo 

desta pesquisa. 

Com o auxílio do Sistema de Processamento de Informações 

Georreferenciadas – SPRING22, versão 5.2.3, foi possível confeccionar o mapa, 

onde cada cemitério ficou demarcado como um ponto protocolar, conforme 

apresenta a figura 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
Paróquia Nossa Senhora da Salete, Paróquia Cristo Rei, Paróquia Nossa Senhora Aparecida e 
Paróquia São José. Diante da preocupação do atual Bispo diocesano, Dom José 
AntonioPeruzzo, de regularizar todos os cemitérios do perímetro rural do município da cidade 
de Francisco Beltrão, foi solicitado o levantamento de todos os cemitérios situados em imóveis 
pertencentes à Mitra Diocesana de Palmas. Posteriormente foi incentivado o recadastramento 
do quanto possível dos nomes dos mortos já enterrados nesses locais.   
22 Spring é um sistema de informação geográfica (software ) desenvolvido pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais que conta com funções de processamento de imagens, 
análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. 
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3.2.2 Metodologia dos Buffers23 

 

A partir do mapa gerado por meio das informações das cartas 

topográficas esses pontos do SPRING foram exportados em formato KML, por 

ser o formato da imagem nativa do Google Earth, para poderem ser gerados os 

Buffers e torno de 35 (trinta e cinco) dos 51 (cinquenta e um)  cemitérios. A 

seleção destes 35 cemitérios deve-se a três motivos fundamentais: ao porte 

das comunidades que atendem;  a impossibilidade de realização deste 

procedimento metodológico em todos os cemitérios e a representatividade 

estatística oferecida pelo número de cemitérios selecionados (69% do total 

pesquisado). 

Para o procedimento, utilizou-se um aplicativo on-line, disponível no site: 

http://www.geo-news.net/index_buffer.php. No item “buffer point”, foi importado 

o ponto correspondente ao cemitério em formato KML. No item “Buffering” foi 

escolhido as metragens de 30, 100 e 200 metros, uma por vez. Então, na parte 

superior da tela, apareceu “Result file”, clicou-se no link que  disponibilizado e o  

arquivo foi salvo com o Buffer gerado.  

A determinação dos raios de trinta, cem e duzentos metros a partir da 

localização central do cemitério, foi realizada tendo em vista a orientação sobre 

a área de influência direta e indireta deste uso do solo. De acordo com a 

bibliografia consultada, dentre as quais destacam-se as orientações para 

instalação e licenciamento de cemitérios apresentada pelo CONAMA, bem 

como a Resolução 001/1986 que prescreve os parâmetros para a realização de 

Estudos de Impactos ambientais,  evidencidenciou-se a necessidade de 

delimitação das áreas direta e indiretamente afetadas por atividades 

potencialmente poluidoras. 

 De acordo com LELI (et al, 2012), é possível definir a área diretamente 

afetada (AD) como a área na qual será instalada o cemitério, enquanto a área 

de influência direta (AID) pode ser delimitada por meio da soma da área 

diretamente afetada a uma faixa de 200 metros de raio. Segundo os autores é 

possível, ainda, a determinação da área de influência indireta (AII) por meio da 

delimitação da bacia hidrográfica na qual o cemitério está, ou será instalado.  

                                                           
23 O buffer corresponde, neste trabalho, a delimitação de área em forma circular a partir da qual 
será efetivada a análise do tipo de uso é dado ao solo. 
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 As delimitações de trinta, cem e duzentos metros, foram utilizados no 

presente estudo para evidenciar as áreas sobre as quais este uso do solo 

poderá promover a ocorrência direta de impactos ambientais. 

 
3.2.3 Mensuração das distâncias aproximadas dos cemitérios nos quais 

foram realizas as análises por meio da implantação de buffers em relação 

ao cemitério urbano municipal em atividade 

  

A adoção deste procedimento visou apenas a exposição das distâncias 

aproximadas entre os cemitérios rurais e o cemitério municipal urbano 

(localizado no bairro Aeroporto), assim como a distância entre os cemitérios 

localizados nas comunidades vizinhas. Este dado poderia vir a servir como 

indicador das comunidades nas quais não é viável a realização de 

sepultamentos em outros cemitérios que não o da própria comunidade, dada a 

distância existente entre eles. 

 Com o auxílio da ferramenta indicada como régua no programa Google 

Earth, foi possível aferir a distância entre o cemitério urbano municipal e todos 

os cemitérios nos quais foram gerados Buffers. Para isso, foi selecionado o 

item desse recurso e selecionado a opção “caminho”. 

 Para gerar a medida, selecionou-se o primeiro ponto no cemitério que 

estava sendo pesquisado e, em seguida, o segundo ponto em cima do 

cemitério urbano municipal, o qual estava sendo usado como referência do 

perímetro urbano. No momento em que o segundo ponto era colocado o 

programa já apresentava a distância existente entre ambos em metros.  

 Para melhor apresentar as imagens dos Buffers gerados, foi utilizado o 

mesmo procedimento metodológico para estabelecer a distância entre cada 

cemitério.  Elegeu-se para iniciar esse procedimento o cemitério da 

comunidade Altaneira e finalizou-se no cemitério da comunidade Jacutinga.  

 

3.2.4 Questionário e entrevistas 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados para adicionar dados 

primários àqueles existentes foram a aplicação de questionários e entrevistas.  
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A busca por informações advindas dos sujeitos inseridos na área de 

estudo é pautada em Duarte (2002, p.143), que ressalta que, “alguém do meio, 

a partir do próprio ponto de vista, tem, relativamente, melhores condições de 

fornecer informações sobre esse meio do que alguém que observa, 

inicialmente de fora”.  

Com este intuito, o questionário foi elaborado com o objetivo de obter o 

maior número de informações acerca dos mecanismos cotidianos do uso dos 

cemitérios da comunidade e, por isso, foram aplicados ao maior número de 

moradores possível. Já as entrevistas foram realizadas apenas com pessoas 

que estivessem atreladas diretamente ao funcionamento dos cemitérios, e cuja 

as informações pudessem ser mais qualificadas em relação a este assunto. 

O primeiro contato para obtenção dos dados nas comunidades nas quais 

estão localizados os cemitérios, se deu com o Coordenador Diocesano24 de 

Pastoral, representante da Diocese de Palmas – Francisco Beltrão - PR, a 

quem estão subordinadas pastoralmente as paroquias de Francisco Beltrão – 

PR. Após discussão inicial, considerou-se que os dados poderiam ser obtidos 

por meio de distribuição de questionários aos representantes da igreja católica 

em cada comunidade25 (líderes comunitários e Ministros da Eucaristia).  

Foram enviados envelopes com três questionários para cada 

comunidade nas quais estão localizados os cemitérios rurais municipais, 

totalizando 135 questionários26. Destes, apenas sete (07) questionários foram 

devolvidos e/ou puderam ser utilizados para a tabulação de dados da pesquisa. 

                                                           
24Optou-se por entrar em contato com esse pela facilidade de acesso que o mesmo 
proporcionaria com os responsáveis das paroquias da cidade. 
 
25A procura e seleção de representantes da igreja católica, se deu pelo fato de a maioria dos 
cemitérios estarem localizados em terrenos pertencentes à Mitra Diocesana de Palmas, bem 
como a constatação em trabalho anterior de que o funcionamento destes cemitérios ocorre por 
meio da participação de sujeitos da própria comunidade (BAUAB, 2011 - Trabalho de 
Conclusão de Curso apresentado ao Curso de graduação em Biomedicina da Universidade 
Paranaense - Campus Francisco Beltrão como requisito parcial para a obtenção do Título de 
Bacharel em Biomedicina, com o título: Análise do Processo de Implementação de Cemitérios 
na Zona Rural de Francisco Beltrão – PR).  
 
26 Este número se deve ao levantamento preliminar, que apontava para a existência de 45 
cemitérios no perímetro rural de Francisco Beltrão.Ao todo, um total de 135 
questionários,direcionados para as cinco Paróquias: Concatedral Nossa Senhora Da Glória, 
Paróquia Nossa Senhora da Salete, Paróquia São José, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
Paróquia Cristo Rei.Desses 135,retornaram apenas dezoito questionários. Sendo que desse 
total, onze questionários foram preenchidos pelas quatro mesmas pessoas, o que foi possível 
reaproveitar apenas sete. Isso ocorreu por falha na comunicação de quem entregou ou pela 
compreensão no momento de distribuir na comunidade uma vez que a intenção era que esses 



84 
 

 
 

Para a correspondência de critérios estatísticos, optou-se em 

complementar os dados por meio da aplicação de mais doze (12) 

questionários, bem como agregar os dados de sete (07) questionários da 

pesquisa realizada anteriormente27 (BAUAB, 2011), totalizando 26  

questionários, o que corresponde a  52% do universo estudado. 

Em detrimento do pequeno número de questionários devolvidos via 

Cúria Diocesana, a pesquisa está pautada em  critério de distribuição espacial 

que contempla de quase todo o  perímetro rural municipal  como mostra a 

figura 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
três questionários fossem preenchidos por três pessoas diferentes da comunidade, a saber os 
representantes e responsáveis pelos cemitérios.  
 
27 A pesquisa foi realizada na ocasião da conclusão da graduação em Biomedicina e foi 
intitulada:Análise Do Processo De Implementação De Cemitérios Na Zona Rural De Francisco 
Beltrão-Pr.As respostas obtidas foram utilizadas para compor a presente pesquisa pelo fato de 
fazerem parte do mesmo universo da pesquisa atual, não haver decorrido período de tempo 
muito longo e as questões contidas nos instrumentos de inquirição não sofreram alteração. 
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O questionário foi composto por 10 (dez) questões de caráter aberto que 

abordavam sobre: forma de enterro utilizada; média de sepulturas por ano; 

manutenção no cemitério e custo; forma de escolha do local para o cemitério; 

conhecimento sobre a “possível” contaminação do solo e das águas pelo 

cemitério; uso de EPI’s (Equipamento de proteção individual); existência de 

abastecimento de água da comunidade próximo ao cemitério; o que representa 

o cemitério e opinião sobre processo de cremação.  

Foram realizadas três entrevistas (por meio de roteiro semiestruturado) 

com os responsáveis públicos pelos cemitérios rurais, sendo um entrevistado o 

representante da cúria diocesana; outro representante da prefeitura municipal 

de Francisco Beltrão e o terceiro entrevistado foi o representante do Escritório 

Regional que, embora não seja responsável pelos cemitérios, possui 

responsabilidade pelo controle e aplicação das normas ambientais, por 

responder ao cargo técnico no Instituto Ambiental do Paraná – escritório 

regional de Francisco Beltrão.  

Os assuntos abordados durante a realização destas três entrevistas 

foram: a forma de enterro utilizada nos dias de hoje; a média anual de 

sepulturas; o tipo de manutenção e custos; a forma de escolha da área do  

cemitério; o conhecimento sobre o risco de contaminação das águas 

subterrâneas pelo cemitério; o uso de EPI’s; a existência de abastecimento de 

água próximo ao cemitério; o significado que o cemitério possui para cada 

entrevistado e, sua opinião sobre o processo de cremação. 

 

3.2.5 Trabalho de campo 

 

 O trabalho de campo compõe um dos mais importantes procedimentos 

metodológicos para a obtenção, conferência e mensuração das características 

de uso que compõem a situação problema. 

 Inúmeros autores28 ratificam a importância da pesquisa elaborada junto 

ao campo. Por este motivo, empregou-se este procedimento em trinta e seis 

pontos, totalizando 70% da área pesquisada. 

                                                           
28Cavalcanti (2011); Chelotti (2010); Compiani (2007) e David (2002). 
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Os locais nos quais foi realizado o trabalho de campo, estão 

representados na figura 09.  

 

Reforçou-se que foi por meio dos trabalhos realizados em campo que 

obteve-se a maior parte dos questionários, bem como a composição de um 

banco de imagens sobre cada um dos cemitérios pesquisados e o 

preenchimento da Matriz de Impactos ambientais.A localização dos cemitérios 

selecionados para trabalho de campo obedeceu a critérios de equidistância 

espacial.  
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3.2.6 Matriz de Impactos 

 

 A Matriz de Impacto foi composta baseada na Matriz de Leopold 

(LEOPOLD, 1971), que propõe a atribuição de pesos para cada um dos 

atributos que incidem em possíveis impactos ambientais.  

 A aplicação da Matriz Implica em identificar áreas ou situações que se 

vinculam com riscos ou fragilidades ambientais. Sendo assim, 

Os sistemas ambientais, face às intervenções humanas, 
apresentam maior ou menor fragilidade em função de suas 
características “genéticas”. Qualquer alteração nos diferentes 
componentes da natureza (relevo, solo, vegetação, clima e 
recursos hídricos) acarreta o comprometimento da 
funcionalidade do sistema, quebrando o seu estado de 
equilíbrio dinâmico. Estas variáveis tratadas de forma integrada 
possibilitam obter um diagnóstico das diferentes categorias 
hierárquicas da fragilidade dos ambientes naturais (SPÖRL e 
ROSS, 2004, p. 40). 

 

A partir do levantamento de informações das características físicas, foi 

possível compreender a fragilidade natural (ou fragilidade genética) de cada 

área, assim como a fragilidade causada pela intervenção antrópica como é o 

caso da Matriz de Leopold que mescla uma série de variáveis de cunho natural 

e de cunho antrópico visando a tentativa de compreender os níveis de 

susceptibilidades aos quais determinados ambientes estão sujeitos. 

A metodologia da Matriz de Leopold foi, a princípio, proposta por autor 

homônimo no início da década de setenta, sendo que esta é continuamente 

alterada e aperfeiçoada, visando sua adequação aos propósitos dos Estudo de 

Impacto Ambiental.  

A Matriz de Impactos, é também chamada de Matriz de Correlação 

Causa x Efeito, uma vez que utilizando-se de distintas variáveis, busca-

seassociar os impactos causados por um determinada empreendimento com 

as diversas características ambientais de sua área de influência.  

A principal vantagem desta metodologia é, segundo Tommasi (1993), o 

a rápida identificação, ainda que preliminar, dos problemas ambientais 

envolvidos num dado projeto. Ainda pode-se considerar como um aspecto 

positivo o fato de proporcionar a leitura e a ponderação de aspectos físicos, 

biológicos e sócio econômicos. O autor alerta, entretanto, para alguns aspectos 

que podem ser considerados inadequados, como por exemplo, a grande 
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subjetividade da ponderação dos pesos e sua limitação na identificação de 

impactos indiretos ou de segunda ordem.  

 É possível a composição de uma Matriz que considere inúmeros 

atributos, porém, visando a melhor adequação e recorte a problemática 

proposta, foram selecionados os seguintes atributos:número de sepulturas; 

declividade do terreno; tipo de cobertura do solo; ocorrência de erosão do solo; 

ocorrência de rachaduras; desabamentos e infiltração das águas pluviais nas 

sepulturas; existência de áreas de represamento do escoamento do fluxo da 

água pluvial; presença de acúmulo de lixo; padrão de ocupação do perímetro 

adjacente ao cemitério; tipo de prática de sepultamento; e presença de água 

nas imediações(poços, açudes29erios). 

 Por meio de uma planilha com todas as alternativas (apêndice 01 – 

Planilha de campo para a elaboração da Tabela da Matriz), foram sendo 

ponderadas as condições de cada ponto avaliado.  

O cálculo da fragilidade de cada cemitério foi realizado a partir da 

presença e a intensidade de cada um dos atributos, que após mensurados 

dentro de uma escala de 0 a 5, são somados para a efetuação da análise  dos 

ambientes correspondentes (apêndice 02 – Tabela da Matriz em branco).  

Os valores obtidos são referenciais para o grau de fragilidade de cada 

unidade analisada, sendo que, quanto menor o valor resultante, menor a 

fragilidade ambiental apresentada pelo cemitério. 

 Outros aspectos foram complementares a análise apresentada pela 

Matriz de Impactos, dentre os quais se destacou a realização de análises 

físico-químicas da água em quinze cemitérios. 

 

3.2.7 Coleta da água para análise 

 

 Para realização das análises de água, foram coletadas quinze 

amostragens nas adjacências de quinze cemitérios diferentes.  

                                                           
29 O termo açude é empregado nesta dissertação enquanto sinônimo de represa ou 
reservatório de água escavado na propriedade com finalidade de captaçãoe acúmulo de águas 
subterrâneas, águas superficiais e/ou águas pluviais. Os usos desta água são, na maioria das 
vezes múltiplos, destacando-se a aplicação para fins de abastecimento, piscicultura, 
dessedentação de animais e/ou irrigação. 
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Para a escolha desses locais, foi avaliado a estrutura da comunidade, 

priorizando-se aquelas de maior porte e maior fluxo de enterros nos 

cemitérios.Também, a figura do Buffer possibilitou fazer uma análise mais 

precisa do local dos cemitérios e de suas imediações, facilitando a visualização 

de pontos de água, como por exemplo, a proximidade de rios e açudes.  

 Dos cinquenta e um cemitérios, selecionou-se aqueles localizados na 

Linha São Paulo; Secção São Miguel; Jacaré; Secção Progresso; São João; 

Santa Bárbara; Água Vermelha; Quibebe; Jacutinga; Assentamento Missões; 

Linha Jandira; Rio do Mato; Rio Tuna; São Marcos e da Secção Pio X.Assim, 

totalizou-se 29% dos cemitérios estudados. 

 Para o ponto de coleta da água, foi realizada a opção de captação na 

torneira da casa quando a mesma era abastecida por poço próximo da área de 

influência direta do cemitério (de trinta a cem metros de distância), ou na 

inexistência desta situação, a coleta era realizada em açudes e rios, inseridos 

ou próximos da área de influência direta dos cemitérios analisados por este 

parâmetro.  

As coletas foram realizadas observando as normas técnicas indicadas 

pelo manual prático da FUNASA (2013), num frasco estéril com a capacidade 

para 510 ml. Os pontos e locais onde foram coletadas as amostras estão 

especificados tabela 02. 

Amostra Comunidade Ponto de coleta 
1 Linha São Paulo Torneira do cemitério  
2 Secção São Miguel Córrego  
3 Jacaré  Torneira da igreja 
4 Secção Progresso Torneira do cemitério  
5 São João  Torneira da igreja 
6 Santa Bárbara Torneira da casa mais próxima do 

cemitério  
7 Água Vermelha Córrego 
8 Quibebe Açude 
9 Jacutinga Córrego 

10 Assentamento Missões  Torneira da igreja 
11 Linha Jandira Torneira da casa mais próxima do 

cemitério  
12 Rio do Mato  Torneira da igreja 
13 Rio Tuna Torneira cemitério  
14 São Marcos Torneira da fonte da casa mais próxima do 

cemitério 
15 Secção Pio X Açude 

Tabela 02- Pontos de Coletas de Água nas Comunidades 
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Os parâmetros selecionados para a análise foram:os oxigênios 

dissolvido e consumido; potencial hidrogeniônico (pH); alcalinidade 

total;cloretos; condutividade; cálcio; magnésio; dureza total; Nitrogênio 

amoniacal eturbidez. Todos os parâmetros foram escolhidos, levando-se em 

consideração, a realidade rural da área, bem como a possível contaminação 

advinda do necrochorume. 

As amostras foram coletadas em dois momentos distintos (02 e 23 de 

novembro de 2013) nos quais não houve período superior a quinze dias de 

estiagem. 

A água foi coletada de forma direta e colocada as amostras em uma 

caixa de isopor contendo gelo seco. Após as coletas realizadas as amostras 

foram encaminhadas para o Laboratório de Qualidade Agroindustrial – LAQUA, 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, na cidade de Pato 

Branco – PR.  

Os documentos que fundamentaram a análise dos resultados sobre a 

qualidade da água foram as Resoluções 430/2011 do CONAMA, que 

complementa e altera a Resolução 357/2005 (que dispõe sobre as condições e 

os padrões de emissão dos efluentes), e a portaria 518/2004 do Ministério da 

Saúde que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao 

controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 

de portabilidade. 

 

3.3 SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS 

PARA COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS NOS CEMITÉRIOS 

 

 Visando esclarecer e ratificar a metodologia utilizados para a coleta dos 

dados primários utilizados durante a pesquisa, foi elaborada a composição de 

uma síntese com todos os procedimentos empregados, sistematizadosna 

tabela 03. 
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Altaneira X  X  X 
Assentamento Missões  X X X X X 
Água Vermelha X  X X X 
Barra Bonita X    X 
Barra Escondida X     
Cabeceira do rio do Mato X X   X 
Divisor   X   
Guarapuava X  X  X 
Jacutinga X X X X X 
Km 30 X X   X 
Km 26 X  X  X 
Km 23 X X X  X 
Km 15   X   
Lajeado Grande   X   
Linha Piedade X X    
Linha Osvaldo Cruz      
Linha Farroupilha   X   
Linha Jandira X X X X X 
Linha Piracema X  X  X 
Linha Formiga X  X  X 
Linha Guanabara     X 
Linha Listom      
Linha Boa Vista  X X   
Linha São Paulo X X X X X 
Linha Gaúcha X X X   
Linha Hobold  X X   
Linha Pagnocelli X    X 
Menino Jesus      
Nova Concórdia X    X 
Palmeirinha  X X   
Ponte Nova X X   X 
Pinheirinho X X X   
Rio Quibebe X  X X X 
Rio Saltinho X    X 
Rio do Mato X X X X X 
Rio Pedreiro   X   
Rio Tuna X X X X X 
Rio Saudade X    X 
São Braz  X X   X 
Santa Bárbara  X X X X X 
Santa Rosa X X X   
São Marcos  X X X X X 
Secção São Miguel X X X X X 
Secção Jacaré  X X X X X 
Secção Pio X X X X X X 
Secção Progresso X  X X X 
Santo Izidoro   X   
São João X X X X X 
Vargem Alegre  X X  X 
Volta Alegre      
Volta Grande do Rio  
Marrecas  

X X X  X 

TOTAL DE COMUNIDADES 
COM CADA 
PROCEDIMENTO 

36 26 35 15 33 

Tabela 03 - Procedimentos metodológicos para a obtenção de dados primários 
realizados nas comunidades pesquisadas. 
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Esta tabela reforça os nomes de todos os cemitérios existentes no 

perímetro rural do município de Francisco Beltrão-PR, e as atividades de 

pesquisas realizadas em cada um. 

Avaliou-se que o cuidado com as atividades de campo e levantamento 

de dados favoreceu a composição de um conjunto de variáveis compatível às 

inquietações apresentadas no início deste trabalho, e que são, no capítulo a 

seguir, apresentadas e problematizadas, visando colaborar para a minimização 

da problemática dos riscos causados por cemitérios na zona rural do município 

de Francisco Beltrão. 
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CAPÍTULO 4   

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
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Para a compreensão dos riscos presentes nos ambientes de cemitérios 

rurais do município de Francisco Beltrão, diversos recursos metodológicos 

foram empregados para a coleta de dados que, após sistematizados passam a 

ser analisados a partir da presente etapa. 

 

4.1 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS CEMITÉRIOS  

 

Como pode ser visualizado nas figuras que indicam a distribuição dos 

cemitérios ao longo do espaço rural municipal30,esses cemitérios tem uma 

distância muito pequena um do outro e, do ponto de vista técnico, levando-se 

em consideração a proximidade e o risco ambiental inerente a implantação do 

empreendimento, é possível afirmar que não haveria a necessidade deste total 

de cemitérios. 

A instalação deste montante ocorreu pela associação de diversos 

fatores, dentre os quais foi possível apurar, por meio das entrevistas: fato de 

terem necessidade de enterrarem os seus mortos aliada ao desejo que o 

sepultamento ocorresse na comunidade por causa do vínculo familiar; a 

carência de esclarecimentos advindos das autoridades sobre o assunto; e, 

sobretudo, a inexistência da discussão ambiental no período correspondente a 

década de cinquenta. Também se identificou, que o grande número de 

cemitérios, vincula-se ao desejo dos primeiros moradores em serem sepultados 

nos locais nos quais iniciaram suas vidas, construíram suas histórias e criaram 

suas famílias.  

Não importava se na comunidade vizinha havia cemitério, se era o 

desejo da comunidade, também ali se empreenderia uma instalação similar. 

Pode-se verificar tal fato na figura 10, onde considerou-se oportuno analisar, 

ainda, a concentração de cemitérios em determinados setores do município. 

                                                           
30Figuras 07; 08 e 09. 



96 
 

 
 

 
Figura 10 – Distribuição dos cemitérios do perímetro rural do município de Francisco 
Beltrão – PR, por setores geográficos.  

 
Observa-se que a localização das comunidades, bem como dos 

cemitérios inseridos nas mesmas, possui uma disposição que favorece em 

termos de concentração a região Norte, apresentando 70% do total dos 

cemitérios do município em comparação a região Sul que detêm os outros 

30%. Numa outra perspectiva constatou-se que 38% estão na porção 

Nordeste; 32% na região Noroeste do município; a região Sudoeste responde 

por 18% do total de cemitérios; e a porção Sudeste totaliza os demais12% de 

todos os cemitérios contabilizados na pesquisa. 

Tal distribuição pode estar vinculada ao formato que o limite territorial 

municipal apresenta (com maior área na porção Norte), como pode estar 

vinculada, também, a fatores alheios aqueles investigados por esta pesquisa, 

como por exemplo, a maior densidade populacional deste setor. 

A disposição espacial dos cemitérios rurais é um indicativo da 

necessidade de maior vigilância por parte de autoridades competentes quanto 

ao cumprimento das normas legais, as distâncias a serem resguardadas e aos 

procedimentos adotados no empreendimento de cemitérios. Complementando 

este indicativo, a análise do uso do solo em áreas de influência direta e indireta 

pode favorecer a fiscalização e reorientação das atividades produtivas cuja 

Norte 

Sul 

Leste Oeste  

Nordeste Noroeste  

Sudeste  Sudoeste 
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localização esteja inadequada do ponto de vista sanitário e ambiental, sendo 

que estes dados serão apresentados a seguir, por meio da análise dos buffers. 

 

4.2 ANÁLISE DOS BUFFERS 

 

Foram analisados 35 cemitérios por meio da delimitação de três buffers: 

o primeiro, referente ao raio de trinta metros (o ponto central a partir do 

cemitério – área diretamente afetada); o segundo, de cem metros (área dentro 

da área de influência direta); e, o terceiro, de duzentos metros (limite da área 

de influência direta do empreendimento). 

Tais análises possuem grande valor pela capacidade de traduzir a falta 

de precaução quanto ao planejamento dos usos que possam estar sendo 

afetados por possíveis impactos provenientes destes cemitérios, tais como uso 

residencial e construção de açudes e poços. 

O cemitério Altaneira (figura 11), atende uma comunidade rural 

relativamente pequena31 do município de Francisco Beltrão, e está localizado a 

19. 747 metros de distância do cemitério municipal urbano. Neste cemitério 

existe pequena quantidade de túmulos. 

 

 

                                                           
31A relatividade utilizada para a classificação do tamanho da comunidade Altaneira deve-se a 
sua comparação com outras comunidades tais como Secção Pio X, Jacutinga e rio Tuna que 
atendem um número muito maior de famílias do que as sessenta famílias atendidas pelo 
cemitério da comunidade Altaneira. 
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Figura 11 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Altaneira, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

De acordo com a figura, é possível observar que o raio de cem metros 

em torno do cemitério da Comunidade da Altaneira, abrange uma parcela de 

mata com características de reflorestamento e que se estende na porção 

Noroeste da figura para o buffer de duzentos metros. Dentro da delimitação de 

cem metros, também é possível verificar a existência de mata ciliar, lavoura, 

estrada vicinal, igreja e centro comunitário. 

No raio de duzentos metros, visualiza-se lavoura, três capões de mata (a 

Noroeste, a Sudoeste e a Sudeste – nesta última porção, existe transição da 

mata para área de reflorestamento), estradas vicinais e residências.  

O cemitério da comunidade da Altaneira, possui uma particularidade que 

é o fato de ser pequeno e de possuir o buffer de trinta metros transposto por 

um corpo hídrico de primeira ordem perene (figura 12). 

Pavilhão da igreja 

igreja 

Residências 

Reflorestamento  

Capão de mata 

Estrada vicinal  
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Figura 12 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Altaneira, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

Verificou-se, por meio do levantamento das imagens, bem como em 

trabalho de campo que este pequeno córrego está localizado entre uma área 

agrícola mecanizada e o terreno em que estão edificados os prédios de usos 

comunitários e que este canal (que neste excerto não possui nenhuma 

cobertura ciliar) foi alterado para servir de “dreno” para auxiliar o escoamento 

das águas superficiais provenientes da lavoura. Embora o número de 

sepultamentos seja pouco expressivo em termos municipais, esta alteração, na 

dinâmica hidrológica, não pode ser considerado adequado, dada as 

orientações de conservação de áreas de cabeceiras de drenagem (Lei Federal 

12.651/2012). 

Os elementos observados dentro das áreas de impacto direto são 

sistematizados na tabela 4. 

Comunidade Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Altaneira Casa/construção  X X 

Escola    
Erosão laminar/ 

sulco 
   

Lavoura   X 
Mata   X 

Águas X   
Escola    
Açudes    

Tabela 4 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Altaneira.  

 

Curso hídrico 
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 A distância estimada do cemitério da comunidade Altaneira para outro 

localizado na comunidade mais próxima, que é a linha Formiga, é de 895 

metros. 

A Linha Formiga está localizada a aproximadamente 20 km da área 

urbana municipal e a figura 13 apresenta a área referente a localização de seu 

cemitério. 

 

 
Figura 13 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Linha Formiga, 2012. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

 

Na área correspondente a zona de influência direta do cemitério (o buffer 

de cem metros), verificou-se que o uso do solo corresponde ao uso agrícola e 

área de mata em recomposição. 

No raio de duzentos metros, visualizou-se a presença de mata densa 

fechada, lavoura e rio. 

 É oportuno ressaltar que o corpo hídrico mais próximo do mesmo, 

embora esteja dentro da área de duzentos metros de raio do cemitério, possui 

significativa área de isolamento propiciado pela cobertura florestal. 

 A sistematização das informações do tipo de uso é realizada na tabela 5: 

 

Corpo hídrico 

Reflorestamento 

Mata densa fechada 

Uso agrícola  
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Comunidade Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Formiga Casa/construção    

Escola    
Erosão laminar/ 

sulco 
 X X 

Lavoura  X X 
Mata  X X 

Águas   X 
Escola    
Açudes    

Tabela 5 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Formiga. 
 

Este cemitério dista quase três quilômetros (2.877 metros) do próximo 

cemitério rural, que é o da comunidade da Linha Piracema (Figura 14). Está 

localizado às margens de uma estrada vicinal; que liga a comunidade ao 

perímetro urbano, a distância de vinte quilômetros. 

 
Figura 14 - Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Linha Piracema, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

Pode-se verificar por meio da figura, que está localizado em área 

relativamente plana, constituída por um fundo de vale.  

  O uso predominante dentro do raio de cem metros em torno do 

cemitério da Comunidade Linha Piracema, é a lavoura e a agropecuária. Estão 

Açude 

Residência com galpão 

para animais 

Córrego Igreja e centro comunitário  
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presentes nesta área ocupações vinculadas ao uso residencial, inclusive com a 

instalação de galpões destinados a criação dos animais.  

A ocupação de mata está atrelada a presença de um córrego, que 

possui ao longo de sua extensão, significativa mata ciliar. 

Na medida de duzentos metros, além das ocupações com mata ciliar, 

lavoura, estrada vicinal e córrego, já descritos, também, no perímetro de cem 

metros, é possível observar a existência de um açude, da igreja e do centro 

comunitário. 

Grande número de ocupações estão dentro da área de influência direta 

de 200 metros, conforme demonstra a tabela 6. 

Comunidade Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Piracema  Casa/construção  X X 

Escola    
Erosão laminar/ sulco   X 

Lavoura  X X 
Mata  X X 

Águas  X X 
Açudes    X 

Tabela 6 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da LinhaPiracema. 
 

Muito próximo do cemitério da Linha Piracema, está localizado o 

cemitério da Linha Farroupilha (figura 15), com uma distância de seiscentos e 

cinquenta e oito metros entre ambos. Assim como o que avaliava-se na linha 

Piracema, o cemitério da comunidade Farroupilha está localizado em uma área 

de fundo de vale de declividade suave, a 19.493 metros de distância do 

perímetro municipal urbano32. 

                                                           
32O ponto de referência que foi usado para determinar o perímetro urbano foi o cemitério 
Municipal Jardim Aeroporto. 
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Figura 15 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Linha Farroupilha, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.   
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

Este cemitério possui em sua área de influência direta delimitada pelo 

buffer de trinta metros, casas e áreas de pastagens.  No raio de cem metros, 

verifica-se o uso aplicado às instalações de uso comunitário, como a igreja e o 

galpão de festas.  

Observa-se, também, no perímetro de cem metros em torno do cemitério 

da Comunidade Linha Farroupilha, a existência de áreas destinadas à 

pastagens e uma área bem delimitada que considera-se campo sujo, ou área 

abandonada para a recomposição florestal. 

Na medida de duzentos metros, além da mata e pastagens, registra-se a 

Noroeste, a presença de residência e, ao Sul, a ocorrência de área preparada 

para lavoura.  

O fato de existir construção residencial dentro do perímetro de trinta 

metros, torna-se um aspecto preocupante, como apresenta a tabela 7, sendo 

que os demais usos não são tão representativos de risco ambiental. 
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Igreja e centro 
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Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Linha 
Farroupilha 

Casa/construção  X   
Escola     

Erosão laminar/ 
sulco 

 X X 

Lavoura  X X 

Mata  X X 

Águas     

Açudes     
Tabela 7 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade Linha 
Farroupilha. 

 

Este cemitério está localizado a uma distância bastante grande em 

relação a próxima comunidade, que dista aproximadamente seis quilômetros 

da comunidade do Assentamento Missões.  

 No assentamento Missões (figura 16), não ocorre dentro da área de 

trinta metros nenhum tipo de uso que não vinculado a cemitério, entretanto, no 

perímetro ainda de influência direta de cem metros, estão localizados 

diferentes infraestruturas comunitárias, como por exemplo, o campo de futebol, 

parte da Escola Municipal Irmão Cirilo, a quadra coberta de esportes e o centro 

de convivência comunitário. Toda a área não destinada às ocupações citadas é 

destinada ao uso agrícola. 

 

 
Figura 16 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Assentamento Missões, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013. 
Org: CRISTOFOLI, Karise.  

 

Campo de futebol 

Igreja 

Residências  
Escola 

Quadra de esportes 

Pavilhão da 

comunidade 

Lavoura 



105 
 

 
 

Na medida de duzentos metros, há estrada vicinal, igreja, residências, 

lavoura, erosão e campo de futebol.  A sistematização na tabela 8, facilita a 

visualização do tipo de ocupação.  

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Assentamento Missões Casa/construção   X X 

Erosão laminar/ 
sulco 

   

Lavoura  X X 

Mata   X 

Águas     
Escola  X X 

Açudes     
Tabela 8 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Assentamento Missões. 

 

O cemitério da comunidade Assentamento Missões está localizado a 

13.420 metros de distância do cemitério municipal urbano. 

A outra comunidade rural na qual ocorre a existência de cemitério, é a 

comunidade do Lajeado Grande (figura 17), com uma distância de 3.725 

metros de distância entre um cemitério e outro. 

No raio de cem metros em torno do cemitério da Comunidade Lajeado 

Grande, visualiza-se lavoura, estrada vicinal, árvores e mata ciliar.  

 
Figura 17 –  Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Lajeado Grande, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
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Na medida de duzentos metros, há estrada vicinal, dois açudes, igreja, 

centro de convivência e residências. Apesar de muitas instalações, todas estão 

inseridas dentro dos perímetros mais distantes, conforme demonstra a tabela 9: 

 
Comunidade Indicadores 30 m 100 m 200 m 

Lajeado Grande Casa/construção   X 

Escola    
Erosão laminar/ 

sulco 
   

Lavoura  X X 
Mata  X X 

Águas    
Açudes   X 

Tabela 9 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Lajeado Grande.  

 
A comunidade Lajeado Grande está localizada a 9.757 metros de 

distância do cemitério municipal urbano. 

 A comunidade mais próximado Lajeado Grande, onde há cemitério, é   a 

Linha Jandira (figura 18). Entre os cemitérios das duas comunidades há 3.304 

metros de distância. 

Figura 18 –  Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Linha Jandira, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
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No raio de cem metros em torno do cemitério, visualiza-se o uso e 

ocupação do solo com lavoura, estrada vicinal, residência e galpão para 

animais. Destaca-se que no uso referente a agricultura, o solo desta área 

apresenta sulcos que sugerem a ocorrência de erosão no solo. Na medida de 

duzentos metros, há estrada vicinal, empresa de madeira, residência, o rio 

Quatorze, erosão no solo e mata ciliar, conforme apresenta a tabela 10. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Linha Jandira Casa/construção   X X 

Escola     

Erosão laminar/ 
sulco 

 X X 

Lavoura  X X 

Mata   X 

Águas    X 

Escola    

Açudes     
Tabela 10 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Linha Jandira. 

 

Há uma distância de 2.660 metros do cemitério da Linha Jandira, 

localiza-se o cemitério da Linha Gaúcha (figura 19). Essa comunidade pode ser 

considerada de porte médio, contendo um número de cinquenta famílias, 

localizada há uma distância de aproximadamente doze quilômetros da área 

urbana municipal, e posicionando-se entre as comunidades da Linha Jandira, 

São João e Santo Izidoro.  
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Figura 19 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Linha Gaúcha, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

Nas extensões de cem e duzentos metros em torno do cemitério, 

visualiza-se áreas de lavoura, às quais apresentam sulcos com característica 

de erosão no solo. Também se considera a presença de duas estradas vicinais 

e, ainda no raio de duzentos metros, abrange-se uma pequena parte da 

rodovia PR- 483. 

Os usos que indicam a degradação são ratificados pela tabela 11: 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Linha Gaúcha Casa/construção     

Escola     

Erosão laminar/ 
sulco 

 X X 

Lavoura  X X 
Mata    
Águas     

Açudes    
Tabela 11 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da Linha Gaúcha.  

 

A aproximadamente cinco quilômetros de distância, encontra-se o 

cemitério da comunidade de São João (figura 20). Essa comunidade está à 

7.341 metros de distância do cemitério municipal urbano. 
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Figura 20 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério São 
João, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise. 

 

A comunidade possui, de acordo com o levantamento realizado, setenta 

famílias, o que faz com que seja considerada neste trabalho como uma 

comunidade de médio porte. 

 O primeiro aspecto a ser ressaltado no levantamento do uso do solo 

desta área é que, dentro do perímetro de trinta metros de distância do 

cemitério, abrange parte da construção da churrasqueira do centro comunitário. 

Nos cem metros, está construída a Igreja, o restante do centro comunitário, 

residências e lavoura.  

Na área delimitada pelo buffer de duzentos metros, há dois açudes, 

algumasresidências, área de mata de Preservação Permanente e, o restante 

da área, destinada à atividade agrícola.  

A estrada vicinal perpassa todos os perímetros analisados. Os dados 

são organizados de acordo com o perímetro de maior potencial de impacto na 

tabela 12. 
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Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
São João Casa/construção   X X 

Escola     
Erosão laminar/ 
sulco 

 X X 

Lavoura  X X 
Mata   X 
Águas     
Escola    
Açudes    X 

Tabela 12 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade São 
João. 

 

A distância de cinco quilômetros se situa o cemitério da comunidade 

Santa Bárbara33 (figura 21).   

 

Figura 21 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Santa Bárbara, 2012. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise 

 

A área na qual está instalado o cemitério desta comunidade, é provida 

de uma grande quantidade de mata, que no perímetro dos cem metros 

estudados, corresponde à áreas de reservas de mata (que pressupõe-se sejam 

                                                           
33 A comunidade Santa Bárbara é localizada a 3.452 metros de distância do perímetro urbano 
municipal. 
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destinadas à reservas legais),  enquanto que à distância de duzentos metros as 

matas são caracterizadas por serem ciliares ao rio Marrecas e de afluente.  

 Existem construções no perímetro de cem metros, identificadas como 

uma residência e aviário. 

No perímetro de duzentos metros, identifica-seo rio Marrecas, a 

existência de inúmeras residências e o açude. Além da estrada vicinal, a área 

também é caracterizada por usos destinados ao cultivo de agricultares. Todos 

os usos são sistematizados na tabela 13, a seguir. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Santa Bárbara Casa/construção   X X 

Escola     
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas    X 
Açude    X 

Tabela 13 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Santa Bárbara. 

 

A comunidade que mais se aproxima da comunidade Santa Bárbara 

(cinco quilômetros) é a comunidade Água Vermelha (figura 22). 

 
Figura 22 –  Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Água Vermelha, 2012. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
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A área central da comunidade de Água Vermelha, está localizada a 

7.897 metros de distância do perímetro urbano municipal. 

De acordo com as observações realizadas sobre as áreas de influência 

direta e indireta do cemitério da comunidade Água Vermelha, visualiza-se que 

no raio de cem metros em torno do cemitério, o uso do solo é composto por 

lavoura e uma parcela significativa de mata, sem a ocorrência de nenhuma 

residência. 

 Na medida de duzentos metros, há um afluente do rio Marrecas, 

acompanhado por mata ciliar no perímetro avaliado da figura. Verifica-se 

também neste recorte espacial a existência de um açude e a continuidade da 

mata correspondente ao raio anterior.  

Do ponto de vista da ocupação permanente, identifica-se as edificações 

de umaigreja, de um posto de saúde, de um centro comunitário, e de um centro 

de convivência de idosos. Todos estes imóveis são de uso coletivo da 

comunidade Água Vermelha. Os usos ocorrem predominantemente a duzentos 

metros conforme reforça a tabela 14. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Água 
Vermelha 

Casa/construção   X 

Escola     

Erosão laminar/ 
sulco 

  X 

Lavoura  X X 
Mata   X 
Águas    X 
Açudes     

Tabela14 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade Água 
Vermelha. 

 

 O cemitério que localiza-se a 2.676 metros de distância do cemitério da 

comunidade Água Vermelha é o da comunidade do Rio Quibebe.  

 A comunidade do Rio Quibebe (figura 23) possui seu cemitério 

localizado em uma área agrícola, cuja estrada de acesso finaliza-se 

especificamente em sua entrada. No perímetro imediato de cem metros, 

visualiza-se na figura, a presença de dois açudes e lavoura. Verificou-se que 

nas áreas de maior declividade da área agrícola deste perímetro, ocorrem 

sulcos no solo que são indicativos de erosão superficial.  
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Figura 23 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério Rio 
Quibebe, 2012. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

Na área delimitada com raio de duzentos metros do cemitério, 

especificamente em sua porção Sul, identifica-se quatro açudes, residências, 

estrada vicinal, mata ciliar e, também, um afluente do rio Marrecas.  

O grande número de atividades dentro do perímetro considerado de 

influência direta do empreendimento, dentre os quais destacam-se a presença 

de água, é evidenciada pelo tabela 15. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Rio Quibebe Casa/construção    X 

Erosão laminar/ 
sulco 

 X X 

Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas    X 
Escola    
Açudes   X X 

Tabela 15 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade Rio 
Quibebe. 

 

A comunidade do Rio Quibebe está localizada a aproximadamente seis 

quilômetros de distância do cemitério municipal urbano, sendo que o cemitério 

mais próximo deste ficando a uma distância de dez quilômetros, o da 
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comunidade Linha São Paulo (figura 24). Entre este cemitério e cemitério 

urbano municipal registra-se uma distância aproximada de sete quilômetros. 

 O registro metodológico da análise dos buffers de trinta, cem e duzentos 

metros registraram os seguintes indicadores de ocupação: 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Linha São 

Paulo 
Casa/construção    X 
Escola     

Erosão laminar/ 
sulco 

 X X 

Lavoura  X X 

Mata  X X 

Águas     

Açude     
Tabela 16 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade São 
Paulo. 

No raio de cem metros é possível a visualização de matas ciliares de 

cabeceiras de drenagem do rio Santana na porção Norte do perímetro e 

lavoura com presença de sulcos de erosão no solo na área Sul amostrada.  

 

 

Figura 24 –  Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Linha São Paulo, 2012. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  

 

Nos duzentos metros, estão às construções de duas residências em 

meio a mata ciliar. A porção Leste, é ocupada, predominantemente, por 

lavoura, com presença de erosão.  
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O cemitério da linha São Paulo, que foi considerado uma comunidade 

média (aproximadamente noventa família), dista aproximadamente quatro 

quilômetros do cemitério da comunidade Boa Vista. 

 A comunidade Boa Vista (figura 25), está localizado no divisor de águas 

entre as bacias hidrográficas do rio Marrecas e Marmeleiro. É uma pequena 

comunidade em termos populacionais (trinta famílias), e possui uso 

predominantemente voltado às atividades agrícolas. 

 
Figura 25 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Linha Boa Vista, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

Observou-se no raio de cem metros do cemitério, a construção da igreja 

do centro comunitário de umaçude e  de uma residência. A área de lavoura e a 

estrada vicinal ultrapassam esta delimitação e avançam para a buffer de 

duzentos metros (limite da área de influência direta). 

No perímetro de duzentos metros, ainda é visualizado uma residência; 

uma parcela de mata que se configura enquanto protetora de uma cabeceira de 

drenagem do rio Marrecas (a Noroeste)  e outra área de mata ciliada cabeceira 

de drenagem do rio Marmeleiro. A sistematização dos usos predominantes é 

dada pela tabela 17.  
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Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Linha Boa Vista Casa/construção   X X 

Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Escola    
Açudes   X  

Tabela17 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da Linha Boa Vista. 
 

O cemitério da comunidade Boa Vista está localizado 5.371 metros de 

distância do cemitério municipal urbano e a aproximadamente três quilômetros 

do cemitério da comunidade Secção São Miguel.  

 A comunidade Secção São Miguel (figura 26) possui uso bastante 

diverso, sendo via de acesso à rodovia Antônio de Paiva Cantelmo.  

 

Figura 26 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Secção São Miguel, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise 

 

No perímetro de trinta metros em torno do cemitério, verifica-se a 

construção de parte do centro comunitário; e pequena parcela destinada à 

lavoura.   

Nos cem metros, construção da igreja; o restante do centro comunitário, 

e nas porções Nordeste e Sudeste nas áreas destinadas à constituição de 

Área para plantio com sulcos de 

erosão no solo.  
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lavouras, é possível visualizar que aquela à Sudeste apresenta marcas de 

erosão em sulcos.  

No perímetro de influência de duzentos metros, existem construções de 

residências (no setor Norte da figura); áreas de cultivo e na parcela Centro-

Oeste da área uma parcela que denominamos de campo sujo. Toda a porção 

Leste da figura é caracterizada por mata esparsa. 

Dos principais aspectos analisados registramos as formas de ocupação 

assinaladas na tabela 18. 

 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Secção São Miguel Casa/construção   X X 

Erosão laminar/ 
sulco 

 X X 

Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas    X 
Escola    
Açudes     

Tabela 18 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade São 
Miguel. 
 

Possui a distância de aproximadamente oito quilômetros do cemitério 

urbano municipal. 

Distância do cemitério mais próximo daquele analisado na comunidade 

da Secção São Miguel é de 3627 metros, e a comunidade a qual pertence é a 

Secção Jacaré (figura 27) queestá localizado a 11678 metros de distância do 

cemitério municipal urbano. 
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Figura 27 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Secção Jacaré, 2012. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

O uso predominante desta área é com lavoura. Verificou-se que, 

especificamente no raio de duzentos metros de distância do cemitério, a área é 

ocupada, também, por capão de mata. É relevante apontar para o registro da 

observação de algumas áreas de erosão laminar em processo de formação 

destas áreas de lavoura na porção Oeste da figura. Localizada no excerto 

Noroeste da figura, visualiza-se uma residência.  

Os usos são apresentados de modo sistemático na tabela 19. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Secção Jacaré  Casa/construção    X 

Escola     
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata   X 
Águas     
Açude     

Tabela 19 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Secção Jacaré.  

 

Com uma distância um pouco menor de cinco quilômetros, em sentido 

Norte, encontramos a comunidade Secção Progresso (figura 28). Esta 
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comunidade possui um cemitério de tamanho médio, com sepulturas em forma 

de jazigos, carneiros e, também, com sepultamentos direto no solo.  

 
Figura 28  – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Secção Progresso, 2012. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 
 

Com a prática do buffer, foi possível verificar que nos raios de cem e 

duzentos metros, a área é usada para lavoura. Sendo que a mesma apresenta 

sulcos de erosão no solo. É possível visualizar uma rodovia que faz incisão nos 

dois perímetros, a qual é nomeada de rodovia Antônio de Paiva Cantelmo.  

Essa comunidade abriga 120 famílias, número que, quando comparado 

a outras, como por exemplo, a comunidade do Alto Boa Vista, que tem apenas 

30 famílias, pode ser considerada uma comunidade de porte grande.  

Este cemitério está localizado a uma distância linear de 

aproximadamente quatorze quilômetros do cemitério urbano municipal.  

Os dados referentes aos usos predominantes são ratificados pelatabela 

20. 
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Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Secção 
Progresso 

Casa/construção     
Erosão laminar/ 
sulco 

 X X 

Lavoura  X X 
Mata    
Águas     
Escola    
Açudes     

Tabela 20 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Secção Progresso. 

 

Com uma distância de 3.178 metros encontra-se o cemitério da 

comunidade Vargem Alegre (figura 29). Na demarcação de cem metros, 

diagnostica-se presente na figura do buffer, a existência de sulcos de erosão 

no solo. A área nessa medida é usada, basicamente, para lavoura e pastagem.  

 

 
Figura 29 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Vargem Alegre, 2012. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 
 

No perímetro de duzentos metros, visualizou-se a presença de uma 

residência, capão de mata e, o restante do espaço, é utilizado para lavoura e 

pastagem, tendo uma estrada vicinal que passa pelas duas medidas 

delimitadas para análise da área de influência do cemitério.  
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Essa comunidade está afastada, a uma distância de aproximadamente, 

onze quilômetros de distância linear do cemitério urbano municipal.  

As atividades predominantemente agrícolas são apresentadas por meio 

na tabela 21. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Vargem Alegre Casa/construção    X 

Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Escola    
Açudes     

Tabela 21 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Vargem Alegre. 

 

A uma distância de dois quilômetros, localizou-se a comunidade Volta 

Grande do Rio Marrecas (figura 30). Essa comunidade é de pequeno porte, 

tendo aproximadamente quarenta famílias. 

 

 
 

 
Figura 30  – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Volta Grande do Rio Marrecas, 2012. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 
 

No Buffer realizado com a distância de cem metros, existe a construção 

de uma residência; área de preparação para lavoura e área de campo. 
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 O cemitério da volta Grande do Rio Marrecas, se encontra a uma 

distância aproximada de nove quilômetros do cemitério urbano municipal.  

No interior do perímetro analisado de duzentos metros, está construída a 

igreja e o centro comunitário da comunidade. Muito próximo, há a construção 

de uma residência, um capão de mata ciliar, uma área de reflorestamento, 

capão de mata e uma área de campo sujo. Ainda, identificou-se a presença de 

uma estrada vicinal que perpassa as duas medidas. Todos estes aspectos são 

indicados de forma mais clara na tabela 22.  

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
 
Volta Grande do 
Rio Marrecas 

Casa/construção   X X 
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     

Escola    

Açudes     
Tabela 22 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Volta Grande do Rio Marrecas.  

 

A comunidade do Rio do Mato, possui um número médio de 48 famílias. 

Ela está localizada a uma distância de aproximadamente oito quilômetros de 

distância do cemitério urbano municipal.  

Com o Buffer realizado em torno do cemitério desta comunidade (figura 

31), na medida de cem metros, foi possível identificar que o uso desse espaço 

é para a lavoura e, também,há um capão de mata. A rodovia Ricieri Cella, 

transpassa as duas medidas do Buffer analisado.  
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Figura 31 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério Rio 
do Mato, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 
 

 Todo o espaço em torno do cemitério, com a medida de duzentos 

metros, está sendo usada para lavoura, a qual apresenta sulcos de erosão no 

solo. Existem construções de residências com aviários, a igreja e o centro 

comunitário; campo de futebol da comunidade, e também, uma área de mata 

nativa.  

É possível evidenciar o uso do solo e o perímetro de influência que estes 

apresentam por meio na tabela 23. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Rio do Mato  Casa/construção    X 

Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Escola    

Açudes     
Tabela 23 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade do 
Rio do Mato.  

 

O cemitério com distância menor da última comunidade analisada, é o 

da comunidade do Divisor com aproximadamente nove quilômetros de 

distância.  
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De acordo com a figura 32, no raio de cem metros do Buffer realizado, é 

possível visualizar que toda essa área é usada para lavoura, sendo importante 

ressaltar a presença de sulcos de erosão. 

 
Figura 32 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Divisor, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

Na medida de duzentos metros, a utilização do solo continua sendo para 

lavoura; apresenta um capão de mata; uma residência com galpões para 

animais. É possível verificar a presença de duas estradas vicinais que 

transpassam as duas medidas citadas.  

O cemitério da comunidade Divisor está situado a uma distância de 

aproximadamente onze quilômetros do cemitério urbano municipal. Os dados 

referentes as zonas de influências nas quais os usos são concentrados estão 

sistematizados na tabela 24. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
 
 
Divisor 

Casa/construção    X 
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata   X 
Águas     
Escola    
Açudes     

Tabela 24 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Divisor. 
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Com aproximadamente cinco quilômetros de distância, encontra-se o 

cemitério da comunidade do Rio Tuna (figura 33). O intervalo entre o cemitério 

urbano municipal e o cemitério desta comunidade, é em torno de sete 

quilômetros em uma medida linear.  

 
Figura 33 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério Rio 
Tuna, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  

 

Esse cemitério apresenta uma particularidade, a Escola Municipal 

Juscelino Kubitschek, encontra-se parte dentro da medida do Buffer de trinta 

metros. Porém, com o auxílio da ferramenta do Google Earth ao fazer a medida 

do último jazigo até  completar trinta metros, a qual é demonstrada pela linha 

verde, a escola fica toda nessa mensuração, como mostra a figura 34: 
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Figura 34 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério Rio 
Tuna, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 
 

Neste caso, no momento da construção da escola, não se levou em 

conta o que a Resolução CONAMA nº 335, de 3 de abril de 2003, estabelece 

em relação a distância que é necessária entre o cemitério e o recuo mínimo, 

sendo que neste caso existe apenas 2,33 metros entre um empreendimento e 

o cemitério, quando a lei determina que o recuo mínimo é de cinco metros em 

relação ao perímetro do cemitério.  

No raio de cem metros, visualiza-se as duas construções que fazem 

parte da escola, parte da churrasqueira que pertence ao centro de convivência 

da comunidade, uma pequena área que é usada para lavoura e, na lateral do 

cemitério, transpassa a rodovia Olívio Zanella.  

A comunidade do Rio Tuna pode ser considerada de porte grande, pois 

existem cento e quarenta famílias que pertencem a essa área.  

A extensão de duzentos metros é mais utilizada, onde encontra-se mais 

construções. Esse espaço abrange três construções que são moradias, porém 

duas tem comércio e serve também como local de encontro da comunidade.  

Há também, a igreja e o centro de convivência da comunidade.  

Essa área também é utilizada para a lavoura; sendo possível visualizar 

um capão de mata e, também, um córrego que está cercado por mata ciliar.  

 

2,33 metros 
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Os dados são melhores evidenciados por meio na tabela 25. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Rio Tuna Casa/construção   X X 

Escola  X X X 
Erosão laminar/ sulco   X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas    X 
Açudes     

Tabela 25 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade do 
Rio Tuna. 

 

A cidade por inúmeros motivos, dentre os quais ressalta-se a 

atratividade gerada por empresasque recrutavam um grande número 

trabalhadores, desenvolveu-seconsolidando dois setores: cidade Sul e cidade 

Norte. A parte Norte, antes de haver o desenvolvimento deste setor divisão, era 

considerada uma área rural do município. Com a instalação de algumas 

empresas, a expansão do comércio local e o aumento do número de 

habitações, essa região foi incorporada ao perímetro urbano e passou a ser 

considerada “cidade Norte”.  

O Pinheirinho foi o primeiro bairro e pertence à essa parte da cidade 

Norte. Nele está instalado o primeiro cemitério da cidade de Francisco Beltrão 

– PR (figura 35). Com um número pequeno de sepulturas e apesar de ter 

espaço ainda para a prática de sepultamento, hoje se encontra desativado34.  

 

                                                           
34O cemitério do bairro Pinheirinho foi inserido como objeto de estudo por causa de sua origem, 
ainda no período em que esta área encontrava-se no perímetro rural. 
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Figura35 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Pinheirinho, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

Está localizado à uma distância de aproximadamente dois quilômetros 

do cemitério urbano municipal. 

O cemitério está localizado na parte central do bairro. O Buffer analisado 

de cem e duzentos metros está preenchido por casas e construções de 

comércio. Atabela 26 demonstra que as casas e construções são totalmente 

presentes nas áreas adjacentes ao cemitério. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Pinheirinho Casa/construção   X X 

Erosão laminar/ sulco    

Lavoura    

Mata    

Águas     

Escola    

Açudes     
Tabela 26 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Pinheirinho. 

 

Com aproximadamente dois quilômetros encontramos o cemitério do 

São Marcos (figura36). 
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Figura36 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério São 
Marcos, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  

Ao analisar a figura desta área, no Buffer comraio de cem metros 

verifica-se que é utilizada para a lavoura e, também, é possível visualizar um 

capão de mata e uma área de pastagem.  

Na dimensão de duzentos metros, limite da área de influência direta, 

existem construções de residências, um capão de mata e também ressalta-se 

que a porção Norte da figura a qual é usada para lavoura, apresenta sulcos 

expressivos que representam erosão no solo. Esse cemitério está a uma 

distância cerca de três quilômetros do cemitério urbano municipal.Os usos são 

sistematizados na tabela 27, a seguir. 

 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
São Marcos  Casa/construção    X 

Escola     
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Açudes     

Tabela 27 – Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade São 
Marcos.  

 

A outra comunidade rural na qual há a instalação de cemitério é a 

comunidade da Santa Rosa, conhecido também como Km 8 (figura37), com 
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uma distância de 3. 490 metros de distância do último cemitério citado. Hoje 

tendo setenta famílias que residem nessa comunidade, é possível considerá-la 

de médio porte. 

 
Figura37 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Santa Rosa, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  

 

Ao analisar a figura de satélite do cemitério desta comunidade, pode ser 

avaliado que é uma área muito utilizada pela própria comunidade e, também, 

pelas famílias proprietárias das residências estabelecidas no espaço registrado 

pelo Buffer de cem e duzentos metros.  

Considerando a medida dos cem metros estudados, visualiza-se as 

construções da igreja, centro de convivência da comunidade e uma residência; 

parte do campo de futebol, que abrange parte do buffer de cem e, também, de 

duzentos metros, duas estradas vicinais que incisam as duas metragens; e 

também árvores nativas. 

 No espaço de duzentos metros do buffer, visualiza-se um total de nove 

açudes, a construção de um aviário, campo destinado para a lavoura, áreas de 

pastagem e diversas árvores espalhadas nas extensões das medidas 

analisadas.  

 Os usos predominantes podem ser melhor visualizados na tabela 28. 
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Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Santa Rosa Casa/construção   X X 

Escola     
Erosão laminar/ sulco   X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Açudes    X 

Tabela 28 – Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Santa Rosa.  
 

 Com uma distância de 4.042 metros localiza-se o cemitério da 

comunidade Linha Hobold (figura38). 

 
Figura 38 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Linha Hobold, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 
 Ao estudar o Buffer desse cemitério, pode-se diagnosticar que nas duas 

medidas estudadas (cem e duzentos metros), as áreas são utilizadas para 

pastagem (porção Norte na figura). Onde apresenta erosão no solo; a utilização 

para a plantação, a qual ressaltamos a presença de sulcos significativos de 

erosão, uma área preparada para a lavoura que apresenta erosão laminar e um 

capão de mata nativa.  
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 Esse cemitério está localizado a uma distância de aproximadamente oito 

quilômetros de distância do cemitério municipal urbano. A tabela 29 mostra o 

uso predominante do solo: 

  

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Linha Hobold Casa/construção     

Escola     

Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     

Tabela 29 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da Linha Hobold.  
 

A área central da comunidade do Pedreiro (figura 39) está localizada a 

uma distância menor que dois quilômetros do perímetro urbano municipal. 

 
Figura 39 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Pedreiro, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  

 

De acordo com as observações realizadas sobre as áreas de influência 

direta e indireta do cemitério da comunidade Pedreiro, visualiza-se que no raio 

de cem metros em torno do cemitério, há lavoura com presença de erosão 

laminar, um capão de mata nativa, estrada vicinal, igreja e o centro 

comunitário. 
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 Na medida de duzentos metros, há uma área de reflorestamento, área 

de plantação e lavoura. Verifica-se, também, neste recorte espacial, a 

existência de dois açudes e a continuidade da mata correspondente à extensão 

anterior.  

Do ponto de vista da ocupação permanente, identifica-se as edificações 

de um galpão para animais, residência a parte da igreja.  

Esse cemitério está a uma distância de aproximadamente nove 

quilômetros do cemitério municipal urbano.  

É possível observar os usos predominantes com atabela 30. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Pedreiro Casa/construção   X X 

Escola     
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Açudes    X 

Tabela 30 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Pedreiro. 

 

O cemitério da comunidade Volta Alegre (figura 40) é de tamanho muito 

pequeno, localizado a uma distância um pouco menos de dois quilômetros do 

cemitério da comunidade do Pedreiro.  

 
Figura 40 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Volta Alegre, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
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Nas adjacências do cemitério da comunidade Volta Alegre, o uso do solo 

é basicamente para a prática de lavoura.  No raio de cem metros, a figura do 

Google Earth nos permite identificar a presença de sulcos que caracterizam 

erosão no solo. Na lateral do cemitério há uma estrada vicinal que transpassa 

as duas medidas analisadas do Buffer.  

No perímetro de duzentos metros, é possível identificar uma área de 

reflorestamento dando a continuidade de um capão de mata. É importante 

salientar que toda a área utilizada para a lavoura apresenta sinais de erosão.  

A área central da comunidade da Volta alegre está localizada a 11.126 

metros de distância do perímetro urbano municipal. 

Atabela 31 auxilia na visualização dos usos e respectivas áreas de 

influência. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Volta Alegre Casa/construção     

Escola     
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Açudes     

Tabela 31 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Volta Alegre. 

 

O cemitério da comunidade Km 15 (figura 41), está situado a uma 

distância de aproximadamente três quilômetros em sentido Sudoeste (SO) do 

cemitério da Volta Alegre.  
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Figura 41 –  Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério Km 
15, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  

 

O cemitério desta comunidade está numa área relativamente plana. Com 

o Buffer da figura analisada, diagnostica-se que o uso do solo é feito 

exclusivamente para a lavoura.  

Na área analisada dos trinta metros (figura 42), conseguimos visualizar 

um sulco de erosão significativo, o que pode causar assoreamento e, também, 

reduzir a produtividade das culturas da lavoura nessa região e, por ser na 

lateral do cemitério, isso agrava ainda mais a situação.  
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Figura 42 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério Km 
15, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 

Na área estudada dos cem metros, identifica-se continuação do sulco de 

erosão, sendo todo o restante usado para lavoura. Na medida de duzentos 

metros, se da a continuidade da lavoura; há uma construção de uma 

residência, e abrigando uma pequena parcela de um capão de mata. Registra-

se nesta área duas estradas vicinais, as quais transpassam a medida 

analisada.  

A visualização dos usos predominantes é favorecida pela sistematização 

dos dados na tabela 32. 

 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Km 15 Casa/construção    X 

Escola     
Erosão laminar/ sulco X X X 
Lavoura  X X 
Mata   X 
Águas     
Açudes     

Tabela 32 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade km 
15. 
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137 
 

 
 

O cemitério mais próximo é o da comunidade da Secção Pio X 

(figura43)com uma distância de 3.284 metros. Essa comunidade é conhecida 

também como Secção Pio X.  

 
Figura 43 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Secção Pio X, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise. 

 

No raio de cem metros em torno do cemitério, pode-se conferir o uso do 

solo para lavoura com presença de sulcos de erosão.  Do ponto de vista de 

construção, dentro dessa medida, estão construídas oito residências. Também 

há a presença de um capão de mata e uma estrada vicinal que tem seu início 

na comunidade e termina no cemitério.  

No ano de 1997, com a Lei n.º 2.622, São Pio X foi decretada como 

distrito e anexada ao município de Francisco Beltrão, fazendo parte de um 

entre os cinco distritos da cidade, estando a uma distância de 14. 654 metros 

do cemitério municipal urbano. 

O cemitério se localiza em área mais alta que a comunidade. Na 

demarcação de duzentos metros, foram identificados cinco açudes,sendo que 

aproximada de 75% de toda essa área é usada para a lavoura.A mesma se 

apresenta com sinais de erosão no solo. Esse perímetro apresenta um grande 

número de residências. 
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A análise da predominância do uso do solo pode ser facilitada pela 

observação dos dados e áreas de influência direta apresentada pelatabela 33. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Secção Pio X Casa/construção   X X 

Escola     
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Escola    
Açudes    X 

Tabela 33 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade Pio 
X. 

 

Levando em consideração as coordenadas geográficas, em sentido 

Noroeste, a uma dista de 3.630 metros encontramos o cemitério da 

comunidade Guarapuava (figura 44).  

 
Figura 44 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Guarapuava, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 A área de cem metros em torno do cemitério é usada para lavoura, que 

apresenta processos de sulcos de erosão com grande expressão. A mesma 

ainda, apresenta um capão de mata.  

 Do ponto de vista de construções, os espaços nas proximidades não 

foram usados para residências, não apresentam nenhum tipo de infraestrutura.  

 O perímetro de duzentos metros é usado também para a lavoura, 

apresentando sulcos de erosão, uma estrada vicinal que faz passagem por 
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esse espaço, no sentido Leste do cemitério, há um açude, numa porção dessa 

medida, existe uma parte íngreme, a qual tem mata e também um espaço de 

pastagem. 

 Esse cemitério está a uma distância de aproximadamente quinze 

quilômetros do cemitério urbano municipal. É possível rever todos os usos e 

áreas de influência por meio da análise na tabela 34. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Guarapuava Casa/construção     

Escola     
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Escola    
Açudes    X 

Tabela34 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Guarapuava.  
 

 Com uma distância de 4.386 metros, encontra-se o cemitério da 

comunidade do Km 26 (figura 45).  

 
Figura45 –  Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério Km 
26, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 
 A medida estudada que compreende os duzentos metros, está sendo 

utilizada também para o uso de lavoura,com uma parcela de mata, um açudee 

abrangendo parte de um aviário. 
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 Esse cemitério está numa região ampla, sem declividades. Há duas 

estradas vicinais que transpassam as duas medidas do Buffer estudado.  

 A área de cem metros é toda usada para o plantio, sendo que apresenta 

sinais de erosão.  

 Essa comunidade é de pequeno porte, tendo apenas uma média de 

vinte famílias que residem no local. Está localizada a uma distância bastante 

grande da área urbana, com aproximadamente dezenove quilômetros. 

 Atabela, a seguir, sistematiza os dados referentes a esta comunidade. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Km 26 Casa/construção    X 

Escola     
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Escola    
Açudes    X 

Tabela 35 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade km 
26.  
 

 O próximo cemitério é o da comunidade Km 23 (figura 46), localizado a 

uma distância de 2.417 metros do cemitério da comunidade Km 26.  

 

 
Figura 46  – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério Km 
23, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
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 Ficando a uma distância de aproximadamente dezessete quilômetros do 

cemitério urbano municipal, a comunidade do Km 23 pode ser considerada de 

pequeno porte, tendo apenas um número de cinquenta famílias que residem 

nesse local.  

 Ao ser analisada a figura gerada pelo Buffer, no raio de cem metros, 

consegue-se identificar que uma parte desta área é usada para pastagem.Do 

ponto de vista de construções, está a igreja e o centro comunitário da 

comunidade; um campo de futebol e capão de mata.  

 Na medida de duzentos metros, além da área de lavoura com presença 

de erosão, registra-se, no sentido Norte da figura, a construção de residência e 

aviário; a Noroeste, encontra-se um açude, a existência de um capão de mata 

e, também, uma estrada vicinal que transpassa essas duas medidas 

apresentadas.  

 Os dados referentes aos usos predominantes são apresentados 

pelatabela 36. 

 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Km 23 Casa/construção   X X 

Escola     
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Açudes    X 

Tabela 36 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade km 
23.  
 

 Em uma distância linear realizada com as ferramentas do Google Earth, 

foi possível calcular que o cemitério mais próximo é o da comunidade 

Palmeirinha (figura 47), tendo uma distância de 1.806 metros.  
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Figura 47 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Palmeirinha, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 
  

O cemitério da comunidade do Palmeirinha está localizado em uma 

região de média declividade.  

 A medida dos cem metros, é usada apenas para o uso de plantio, sendo 

importante salientar a presença de sulcos bastante significativos que se 

expande também para a medida dos duzentos metros.  

 Na área estudada dos duzentos metros, consegue-se visualizar um 

açude na porção Noroeste da figura, um capão de mata e, o restante da 

medida é usado apenas para a prática de lavoura. A comunidade Palmeirinha 

está situada a uma distância de aproximadamente dezoito quilômetros do 

cemitério urbano municipal.  Todos os dados referentes a esta comunidade são 

ratificados por meio na tabela 37. 

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Palmeirinha  Casa/construção     

 Escola     

 Erosão laminar/ sulco  X X 

 Lavoura  X X 

 Mata  X X 

 Águas     
 Açudes    X 

Tabela37- Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da 
comunidadePalmeirinha.  
 

Capão de mata 

Estrada vicinal  
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 O cemitério mais próximo fica a uma distância de aproximadamente 

cinco quilômetros, é o cemitério da comunidade Santo Izidoro (figura 48).  

 

 
Figura 48 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Santo Izidoro, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 
 
 Toda a região dos cem e duzentos metros demonstrada pelo Buffer, está 

sendo usada para lavoura, exceto uma porção que possui um capão de mata 

nativa. 

 Nas medidas apresentadas, existem duas estradas vicinais, às quais 

transpassam na lateral do cemitério.   

O cemitério da comunidade Santo Izidoro está localizado a 16.271 

metros de distância do cemitério urbano municipal. A sistematização por meio 

da tabela 38, ratifica os usos predominantes do solo.  

Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 
Santo Izidoro Casa/construção     

Escola     
Erosão laminar/ sulco  X X 
Lavoura  X X 
Mata  X X 
Águas     
Açudes     

Tabela38 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Santo Izidoro. 
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Com menos de cinco quilômetros, localiza-se o cemitério da comunidade 

Jacutinga (figura 49). 

 

 
Figura 49 – Buffer de delimitação da área de influência direta e indireta do Cemitério 
Jacutinga, 2010. 
Fonte: Google Earth, 2013.  
Org: CRISTOFOLI, Karise.  
 
 

Nas extensões de cem e duzentos metros em torno do cemitério, 

visualiza-se áreas de lavoura, as quais apresentam sulcos com característica 

de erosão no solo. Também consideramos a presença de uma estrada vicinal.  

 Nos cem metros, a área é toda destinada para lavoura. No perímetro dos 

duzentos metros, do ponto de vista de construção, encontra-se duas 

residências as quais estão em sentido Sul da figura. Também é possível 

visualizar dois silos para animais.  

 Nessa medida, apresenta uma pequena parcela de mata ciliar que está 

em volta de um córrego.  

 Estando a uma distância de 20.672 metros do perímetro urbano, a 

comunidade do Jacutinga pode ser considerada de grande porte, tendo 

aproximadamente, cento e cinquenta famílias que são residentes neste local.  

 Os dados sistematizados podem ser observados na tabela 39. 
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Comunidade  Indicadores  30 m 100 m 200 m 

Jacutinga Casa/construção    X 

Escola     

Erosão laminar/ sulco  X X 

Lavoura  X X 

Mata   X 

Águas    X 

Açudes     

Tabelas 39 - Indicadores de uso do solo nas imediações do cemitério da comunidade 
Jacutinga. 
  

Os usos apresentados nesta comunidade concentram-se na delimitação 

máxima da área de influência direta, entretanto, a existência de águas 

superficiais e de construções, não isentam tal comunidade de um olhar 

preocupado e criterioso quanto aos procedimentos adotados no cotidiano deste 

cemitério. 

Realizando uma síntese do uso e ocupação do solo nas áreas de 

influência direta dos cemitérios rurais de Francisco Beltrão – PR, pode-se 

resgatar dos conceitos de área diretamente afetada e área de influência direta, 

que apresentados por Leli (et al, 2012), auxilia na análise objetiva da fragilidade 

ambiental  resultante da falta de planejamento dos usos de solo predominantes 

nas áreas circunvizinhas aos cemitérios rurais do município de Francisco 

Beltrão. 

Quando observa-se atabela 40, que sintetiza os usos totais dos 35 

cemitérios observados por meio da elaboração dos 105 buffers35, é possível 

afirmar que é muito grande o número de cemitérios que possuem, em sua área 

de influência direta a presença de residências e/ou construções de uso comum 

(como salões de festas, igrejas ou escolas), representando 41% dos 105 

buffers analisados. 

 
35 

Comunidades 

 
Indicadores 

 
Buffer 
30 m 

 
Buffer 
100 m 

 
Buffer 
200 m 

 
Nº de 

BuffersCom 
Este Uso* 

  

% calculado a partir 
do nº total de 

buffers** 

 
Total de buffers 
nas três 
distâncias: 105 
 

 
 

Casa/construção 1 15 27 43 41 

Escola 1  1 2 4 3,8 

Erosão laminar/ 
sulco 

1  28 33  62 59 

Lavoura   34 34 68 64,7 

Mata  24 33 57 54,3 
Continuação na página 
seguinte 

                                                           
35O número de 105 buffers resulta da soma de todos os buffers feitos nas 35 comunidades. 
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Continuação da 
tabela Águas 1 1 9 11 10,5 

 

Açudes   2   12  14 13,3% 

Tabela 40 - Síntese dos indicadores de uso do solo nas imediações dos cemitérios das 
comunidades.  
Nota: 
 * O número de buffers corresponde a somatória das três distancias analisadas (30, 100 e 200 metros). 
** O percentual foi calculado a partir do número total de buffers analisados (105 buffers) e os usos não 
são excludentes, por isso a somatória da coluna de percentual não corresponde a 100%. 
 
 

 Os principais usos verificados foram lavouras, seguidas por áreas de 

mata (64,7% e 54% respectivamente). Tais usos são considerados compatíveis 

com as adjacências do perímetro de cemitérios, entretanto, a análise aponta 

para um indicador de fragilidade que é o registro de escoamento superficial 

visível (sulcos de erosões) como elemento registrado 62 vezes nas verificações 

das imagens. Isto implica na indicação da necessidade de melhoria nas 

práticas de conservação nas áreas de lavouras e pastagens para evitar a 

ocorrência de impactos sinérgicos que consigam atingir as áreas mais distantes 

dos cemitérios. 

Apesar do grande número de usos destinados a lavouras e matas, se 

observa também a presença de corpos hídricos superficiais dentro dos 

perímetros considerados de influência direta, (incluindo o perímetro de trinta 

metros de distância), que se posiciona na escala máxima de fragilidade 

ambiental. 

 Outro aspecto de grande relevância, é o registro de residências e 

prédios de uso comunitário dentro do perímetro de influência direta dos 

cemitérios. Embora não tenha sido proposta a verificação de poços de 

abastecimento domiciliar, é provável que tais construções sejam abastecidos 

por águas subterrâneas, fato que insere estas edificações e seus usuários em 

um grupo de risco do ponto de vista sanitário e ambiental. 

Informações complementares a análise dos buffers foram coletadas por 

meio dos questionários, entrevistas e trabalhos de campo e são apresentadas 

na sequência.  

 

4.3 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS E DO TRABALHO DE CAMPO: 

 

 Visando a caracterização dos cemitérios, foram aplicados questionários 

abordando os aspectos referentes ao número e; forma de sepultamento, o tipo 
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de manutenção das sepulturas, o custo da manutenção, a forma de escolha do 

local do cemitério, o conhecimento sobre o risco de contaminação, uso de 

EPIs, a existência de RH na proximidade do cemitério, a importância do 

cemitério para os entrevistados e a sua opinião quanto ao processo de 

cremação. 

O primeiro aspecto analisado foi em relação ao número médio de 

sepultamentos ocorridos nos cemitérios rurais. Estes dados puderam ser 

apurados em dezessete cemitérios36, sendo os dados obtidos apresentados na 

tabela 41.  

Cemitério Número de mortos por ano 
Secção Pio X 5 
Palmeirinha 3 
Santa Rosa 2 
São Marcos 2 
Linha Gaúcha Sem resposta 
Linha Piedade 3 
Linha São Paulo 3 
Sessão Jacaré 2 
Pinheirinho Sem resposta 
Sessão São Miguel 4 
Ponte Nova do Cotegipe 2 
Vargem Alegre 1 
Cabeceira do Rio do Mato 3 
Km 23 3 
São Brás 2 
Alto Boa Vista 1 
Km 30 1 
Jacutinga 6 
Santa Bárbara 3 
Rio do Mato 3 

Tabela 41: Média anual de sepultamentos por cemitério 
 

O período considerado para a composição da média, foram os últimos 

três anos, porém, em trabalho de campo, verificou-se que na comunidade do 

Pinheirinho, o último sepultamento ocorreu a mais de vinte anos. O cemitério 

localiza-se quase ao centro da comunidade, e muitos dos moradores nem ao 

menos sabem onde se localiza, firmando mais a ideia de que já foi deixado de 

ser usado pelos que ali moram. A grande maioria dos cemitérios analisados 

apresentaram manutenção de atividades, com a média de dois à três 

                                                           
36Secção Pio X, Palmeirinha, Santa Rosa, São Marcos, Linha Gaúcha, Linha São Paulo, 
Secção Jacaré, Pinheirinho, Secção São Miguel, Ponte Nova do Cotegipe, Vargem Alegre, 
Cabeceira do Rio do Mato, Km 23, São Braz, Alto Alegre, Km 30 e a comunidade do Jacutinga. 
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sepultamento por ano, o suficiente para manter esta área como foco ativo de 

potencial contaminação ambiental.  

 Durante a análise dos questionários, bem como a realização das 

entrevistas, verificou-se que não existe nenhum setor público responsável pela 

manutenção e regulamentação do uso atuando neste assunto no município. 

Em alguns desses cemitérios, não visualiza-se a existência de cuidados 

básicos em relação a aparência dos locais, tornando o efeito visual muito 

desagradável, como pode ser observado nafigura 50. 

 
Figura 50 – Cemitério da comunidade da Linha Gaúcha. 
Fonte: Trabalho de campo realizado no cemitério da comunidade Linha Gaúcha, no dia 
18 de julho de 2011. 

 

 Toda essa responsabilidade torna-se exclusivamente da comunidade. 

Esses não possuem instrução alguma quanto a aspectos referentes a 

destinação de entulhos, resíduos sólidos, condução do escoamento das águas 

pluviais, etc., o que compromete não apenas a parte estética do local, como 

também, os aspectos vinculados à saúde e ao meio ambiente. 

Foi questionado o tipo de manutenção que era realizada no cemitério, 

apurou-se que em 73% dos cemitérios é realizada a limpeza (recolhimento do 

lixo e capina química). Apenas um cemitério possui manutenção e consertos 

diversos nas sepulturas e aos arredores do local de modo periódico, o que no 

restante, é realizada apenas uma vez ao ano, próximo ao dia de finados,fato 

que contraria o Código de Posturas da cidade, segundo o qual, tais lugares 

devem ser mantidos organizados. 
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 Quando questionados em relação aos custos de manutenção verificou-

se que em 100% dos locais pesquisados, os valores são arcados pela própria 

comunidade37. 

Para a instalação desses cemitérios, em 69% dos locais nos quais 

ocorreu a aplicação de questionário, a escolha do local aconteceu em forma de 

doações de áreas de terra38. Um cemitério apenas, na comunidade Secção 

Jacaré, ocorreu que durante a aplicação do questionário, o responsável 

salientou que foi escolhido um local que ficasse longe das nascentes de água. 

Quando perguntado aos moradores das comunidades pesquisadas 

sobre o conhecimento da “possível” contaminação que os cemitérios podem 

causar para o meio ambiente e, consequentemente, para os seres humanos, 

60% responderam que sim, sabiam sobre tudo que poderia gerar um cemitério, 

e o restante respondeu que não tinha conhecimento sobre o que poderia 

acontecer. 

O representante da comunidade da Linha São Paulo respondeu que 

sabia de todos os riscos e que, também, se colocava a disposição para auxiliar 

na organização e regularização do cemitério da comunidade local. Um dos 

entrevistados39, respondeu que não havia ainda nenhuma comprovação dos 

danos que os cemitérios poderiam gerar.  

Apesar de em um questionário (Secção Pio X), haver manifestado o 

apoio técnico por parte da prefeitura municipal, as demais comunidades não 

indicaram respaldo técnico e financeiro para o funcionamento destes 

empreendimentos na zona rural municipal. 

Ao procurar o responsável de urbanismo da Prefeitura da cidade, o 

mesmo esclareceu que não se tem conhecimento e nem controle nesses 

                                                           
37Neste aspecto, constatou-se que algumas comunidades organizam-se destinando o valor 
necessário à manutenção geral, do dizimo da Igreja. Em outras, cada família cuida dos túmulos 
onde estão seus parentes. Algumas comunidades organizam uma espécie de “caixa” para os 
trabalhos realizados no cemitério, contribuindo anualmente com um valor de R$30,00 (trinta 
reais), totalizando um valor de R$1.000,00 (mil reais). Outros cemitérios fazem uma sociedade, 
sendo que quem tem falecidos nesses locais, ajuda de alguma forma, ou com o próprio 
trabalho, às vezes com material de conserto ou insumos químicos.  

38Quem tinha maior extensão de terras realizava a doação para a Igreja, sendo que em alguns 
casos, este processo não foi feito, ficando o cemitério comunitário em propriedades 
particulares. 
 
39Morador da comunidade do Km 30. 
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cemitérios. Os cuidados ficam somente com as comunidades, e a Prefeitura 

não tem nenhuma medida de instruções para os responsáveis por esses locais. 

Dado o não direcionamento técnico por parte de órgãos ambientais e/ou 

vinculados a saúde pública, considerou-se pertinente relatar parte dos 

procedimentos adotados cotidianamente nos cemitérios pesquisados. 

 

4.3.1 Relato dos procedimentos cotidianos adotados nos cemitérios  

  

Quando ocorre o falecimento de um integrante da comunidade, é a 

família que fica com a responsabilidade de fazer o sepultamento40 bem como, 

os demais procedimentos requeridos no interior do cemitério. 

 Embora seja de extrema relevância o uso de equipamentos de proteção 

em todos os momentos em que forem realizadas atividades com os túmulos, 

como por exemplo, nas exumações41, verificou-se que nem mesmo nestas 

ocasiões os equipamentos são utilizados.  

Em exumação assistida no cemitério da comunidade da Secção Pio X, o 

responsável pelo procedimento não utilizanenhum equipamento de proteção, 

nem ao menos luvas. Essa exumação ocorreu duas semanas após o 

sepultamento e, devido ao clima frio predominanteneste período (junho de 

2011), foi possível visualizar as pétalas de rosas, ainda intactas, que foram 

jogadas em cima do caixão que foi retirado do carneiro e levado para o jazigo 

da família, como ilustra a figura 51. 

                                                           
40Em algumas comunidades, os integrantes criaram um sistema que facilita a situação da 
família nesse momento. A família enterra o falecido no carneiro (sepultura revestida) disponível 
no cemitério, e a mesma tem um prazo estipulado para construir outro e deixar a disposição da 
comunidade. Em outras comunidades a própria família precisa construir e enterrar, pois não 
possuem o costume de chamar coveiro para fazerem esse trabalho. 
 
41A Resolução nº 002/2009 – SEMA, determina que exumar é o ato de retirar o cadáver ou 
restos mortais, do local em que se acha sepultado. 
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Figura 51 – Coveiros realizando uma exumação sem equipamentos de proteção e o 
caixão já no jazigo da família. 
Fonte: Trabalho de campo realizado no cemitério da comunidade Secção Pio X, no dia 11 
de junho de 2011. 
 

A utilização de equipamentos de proteção individual como luva e 

máscara, visa evitar possíveis contatos com materiais que podem transmitir 

doenças, tais como tuberculose, infecção estreptocócica, encefalite 

espongiforme, hepatite B e C e, talvez, a meningite, principalmente 

meningocócica (HEALING, 1995).  

Diante dessa preocupação, foi questionado o uso desses equipamentos 

de proteção e, como ilustra a figura 52, a grande maioria não faz essa 

utilização, mesmo quando realiza procedimentos de alto risco sanitário.  
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Figura 52 - Uso de EPI’s nos processos de exumação.  
 

Menos de 45% das comunidades entrevistadas fazem o uso de EPI’s. E 

o posicionamento dos responsáveis pelos 55% que não os utilizam, desperta 

atenção e preocupação, uma vez que manifestam que “não existe a 

necessidade desse tipo de coisa”. Questionou-se se essas pessoas recebem 

alguma instrução dos órgãos públicos competentes, sobre cuidados pessoais e 

formas corretas de conduta diante dessa atividade, e a resposta foi 

predominantemente negativa.  

Dada a relevância dos aspectos vinculados também a potencial 

contaminação das águas, foi questionada a existência de abastecimento da 

água para consumo nas proximidades dos cemitérios, como é apresentada 

natabela 42.   

Tabela 42 –Distância dos cemitérios de águas superficiais 
Cemitério Distância (m) 

Secção Pio X 1.000 
Palmerinha 2.000 

Linha São Paulo 500 
Sessão Jacaré 500 

São Marcos (rio) 600 
São Marcos (sanga) 200 

Km 8 150 
Linha Gaúcha 1.000 

Pinherinho 800 
Linha Piedade 100 

São Miguel 300 
Ponte Nova 1.000 

Continuação na página seguinte 
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Continuação do tabela 
Vargem Alegre 

 
1.000 

Secção São Miguel 300 

Km 23 1.500 

Km 30 200 

Alto boa vista 1000 

São Brás 100 

Cabeceira do Rio do Mato Não existe 
Jacutinga 1.000  
Água Vermelha 154 
Santa Bárbara 149 
Rio do Mato Não existe 
Santa Rosa 150 

Fonte: trabalho de campo 
  

De acordo com as informações obtidas, o cemitério com a menor 

distância apresentada foi da comunidade de São Brás e da Linha Piedade, com 

100 metros de distância.  

As resoluções do CONAMA 335/2003 e 368/2006; a Resolução SEMA 

002/2009 e o Código de Saúde do Paraná Lei Nº 13331/2001, estabelecem 

que exista a necessidade da distância “segura” dos cemitérios e os corpos de 

água, superficiais e subterrâneas, bem como o monitoramento periódico da 

qualidade destas águas, porém, não explicitam qual distância é esta. As 

pesquisas apresentam distâncias que variam de trinta (TORTORA et al, 2005) 

a duzentos metros (LELI, et al, 2012) como a distância mínima a ser mantida 

entre o poço de água e a provável fonte de contaminação para minimização 

dos riscos. 

Verificou-se que, felizmente, são poucas as comunidades que possuem 

sua fonte de abastecimento doméstico em áreas inferiores a duzentos metros 

(área com riscos de pluma de contaminação). Das 24 comunidades com 

atividade de campo entrevista e questionário, apenas cinco estão mais 

próximas que duzentos metros, e uma, a duzentos metros de distância. 

 Visando compreender os motivos do grande número de 

estabelecimentos deste tipo, realizou-se a investigação acerca do significado 

do cemitério para pessoas das comunidades pesquisadas. 
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4.3.2 Significação do cemitério nas comunidades pesquisadas 

 

 Esses lugares representam muitos tipos de sentimentos para as pessoas 

de cada comunidade. As famílias chegaram e construíram suas casas, foram 

formando a comunidade. Todas as lutas, dificuldades e conquistas individuais 

se concentram ali, fazendo com que os moradores criem sentimentos pelo local 

onde morram e passaram boa parte de suas vidas.  Muitos já falam onde e de 

qual forma querem ser enterrados e, outros, a própria família escolhe.  

Esses lugares terão significados diferentes para cada pessoa. O que 

pode influenciar esse sentimento é a forma como lida com o sentido da morte 

equem de seus familiares ou amigos está enterrada naquele lugar. Assim, 

existirão os mais variados tipos de sentimentos. Para alguns, esses cemitérios 

se tornam a nova morada de quem parte e, também, de quando partem. O 

novo lugar para “visitar”, espiritualmente encontrar, entrar em contato com a 

pessoa que partiu um ponto de referência de quem se foi. Para outros, é 

apenas o local onde estão os restos mortais, a parte material do falecido. Local 

de tristeza, pois ali foi o último adeus, o último local onde se viu, pela última vez 

o corpo do falecido, o último contato.  

 Os representantes foram questionados sobre o que representa o 

cemitério. Três dos entrevistados optaram por não responder tal pergunta. A 

grande maioria respondeu que é um lugar de muitas lembranças, lugar para 

matar a saudade de quem já se foi, reunindo todas as memórias que se deixou. 

Alguns têm o sentimento de que serve para guardar os restos mortais e que se 

deve preservar. Para outros, vem o sentimento da espiritualidade, lugar 

sagrado, de muito respeito. Um dos questionados, respondeu que é um lugar 

de muita tristeza e de dor. Na comunidade da Ponte Nova do Cotegipe, o 

sujeito responsável pela igreja, respondeu que é um lugar que gera muita 

preocupação pelos riscos e problemas que podem trazer para a saúde. Tais 

percepções são apresentadas na figura 53. 
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Figura 53 – O que representa o cemitério para os entrevistados 

  

Quanto a adesão da população entrevistada, ao processo de cremação, 

verificou-se que, apesar de polêmico, do assunto o início de uma mudança de 

aspectos culturais, conforme pode ser observado na discussão a seguir. 

 

4.3.3 Processo de cremação  

 

Quando questionados, aos representantes dos cemitérios sobre a 

cremação, 63% das respostas foram favoráveis a essa alternativa.  A principal 

resistência manifestada a cremação estão nos seus custos. 

Em pesquisa de preço realizada nas empresas que prestam esse tipo de 

serviço, foram encontrados os mais variados valores, como expresso natabela 

43. 
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Tabela 43 – Preços do processo de cremação 

LOCAL VALOR 

Jardim da saudade – PR  R$1.800,00 adulto e R$1.300,00 criança 
 

Parque Renascer – MG  
R$ 6.360,00 (promocional) 

Estado de São Paulo R$ 3.500,00 

UNIFAS – Francisco Beltrão – 
PR 

Custos acessíveis, equivalente ao valor de um jazigo 
em cemitérios particular42. 

Crematorium Londrina R$ 3.98043 

 

 
 Além da resistência apresentada pelos custos do processo, os aspectos 

culturais também puderam ser observados nas respostas obtidas. Algumas 

respostas negativas, chamaram a atenção e representam uma forma de pensar 

que podem ser o motivo da resistência a adoção do processo: 

 “Cremar é transformar em cinzas, lançar ao mar ou ao vento, é 
esquecer totalmente daquele que já se foi. O cemitério é uma 
lembrança mais profunda do falecido. Dia dos mortos acende-
se velas, faz orações e relembra” (Questionário nº 3). 
 

 “Eu sou contra isso, pois é um ser humano que está ali, não 
um objeto qualquer. Prefiro túmulos” (Questionário nº 10). 
 

 “Na minha família não faço. Colocando em uma caixa fechada 
e na casinha bem feita não incomoda” (Questionário nº 16). 
 

 Diante das respostas, fica clara a falta do conhecimento sobre todo o 

processo, de como funciona e, também o aspecto religioso é muito forte, e 

também o forte ao valor cultural.  

 

4.3.4 Formas de enterros praticadas nessas comunidades: 

  

Sem auxílio de ninguém, e sem nenhum tipo de instrução, essas 

comunidades realizam os enterros de forma não orientada. Durante a aplicação 

dos questionários, verificou-se que as formas de sepultamento estão 

condicionadas às condições financeiras e aos costumes do local. 
                                                           
42 Resposta obtida no site da empresa que presta esse tipo de serviços na cidade de Francisco 
Beltrão – PR, http://www.unifas.com/crematorio.asp.  
 
43 Esse valor é referente ao plano pronta cremação, no qual está incluso: cremação, cerimonial 
de acordo com a religião, orador e homenagem em mídia virtual, documentação da cremação, 
café e recepção, até 72 horas de câmera fria, capela velatória, porta-cinzas, 30 dias de uso da 
sala de memórias e assistência 24 horas. 
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Os mais antigos ainda acreditam que o caixão deve ser colocado 

diretamente no solo44, por isso, vários sepultamentos são realizados neste 

formato. 

Essas sepulturas diretamente no solo são feitas de forma simples, como 

mostra a figura 54. É feita a abertura no solo de mais ou menos um metro e 

meio, colocado o caixão e jogado terra por cima. 

 

 
 

 
Figura54 – Sepultura direto no solo. 
Fonte: Trabalho de campo realizado no cemitério da comunidade Secção Pio X, no dia 04 
de junho de 2011. 
 

Em entrevista com um dos responsáveis pelo sepultamento na 

comunidade Palmeirinha, o mesmo esclarece que é complicado em épocas de 

chuvas:  

“As pessoas que querem ser enterradas na terra, é feito sim. 
Mas, também, é feito carneiros e casinhas. Quando enterradas 

                                                           
 
44Esta crença advém do ditado: “a terra me fez e a terra há de me comer”, ditado esse, feito 
diante de uma rápida leitura da passagem bíblica: "Você comerá seu pão com o suor de seu 
rosto, até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Você é pó, e ao pó voltará" (Gênesis 3.19). 
O que do ponto de vista teológico, indica o estreitamento do vínculo do homem com a 
natureza. 
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no chão, a chuva faz peso sobre a tampa do caixão e 
quebrando, a terra fica mais baixa, aí é necessário colocar 
mais terra por cima” (Entrevista com responsável pelo cemitério 
na comunidade Palmeirinha). 

  

Na comunidade do Palmeirinha, a moradora comenta que faz um ano 

que não são mais realizados sepultamentos diretamente no solo. O último 

sepultamento teria sido de uma família que não tinha como pagar o enterro e, 

então, foi a única forma que encontraram. “Mas, choveu e foram ver tinha mais 

ou menos um metro de água dentro da cova” (moradora comunidade 

Palmeirinha).  

 Após analisar as respostas, verificou-se que em 36% dos cemitérios 

pesquisados admite-se também o sepultamento diretamente no solo, destes, 

30% realizam a inumação de diferentes formas (jazigo45, carneiro46 e solo) e 

06% afirma sepultar apenas no solo. Os demais representantes afirmaram a 

predominância de sepultamentos em carneiros e jazigos, conforme 

apresentado pela figura 55. 

                                                           
45De acordo com a Resolução do CONAMA nº 335, de 3 de abril de 2003, jazigo é a 
denominação dada ao conjunto de compartimentos destinados a sepultamentos conjuntos. 
 
46De acordo com a Resolução do CONAMA nº 335, de 3 de abril de 2003, carneiro ou gaveta 
seria uma unidade de cada um dos compartimentos para sepultamentos existentes em uma 
construção tumular.  
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Figura 55 – Formas de enterro realizados nas comunidades. 
 O sepultamento em carneiro, como mostra a figura 56, apresenta-se 

como um dos procedimentos mais difundidos na região, todavia, os trabalhos 

de campo, demonstraram alguns problemas ambientais no modo como 

costuma ser realizado. 

 
Figura 56– Sepultura em forma de carneiro. 
Fonte: Trabalho de campo realizado no cemitério da comunidade Linha são Paulo, no dia 
13 de junho de 2011. 

 
Mesmo nesse tipo de sepultura, que teria que ser hermeticamente 

fechadade acordo com o Código de Posturas da Prefeitura de Francisco 
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Beltrão, Lei n°3361/2007,algumas pessoas dessas comunidades acreditam que 

se deve deixar uma aberturano fundo do carneiro, como mostra a figura 57.  

 

 

 

Figura 57 – Abertura para o escoamento do necrochorume. 
Fonte: Trabalho de campo realizado no cemitério no dia 03 de junho de 2011. 
 

 

 Em alguns cemitérios mais organizados e com falta de espaço, as 

pessoas estão fazendo o uso de jazigos. Muitos preferem esse tipo de 

sepultamento, pois a família ainda continuaria reunida, mesmo depois de 

mortos, e também, pela questão de ser mais organizado e econômico depois 

de pronto.  

Quando existe a necessidade de fazer um enterro, é colocado o caixão 

em uma dessas gavetas e fechado com tijolos. Nessa construção, como o 

exemplo da figura 58, normalmente se constrói um altar.Então, no momento 

que entra no jazigo, só se vê o altar, pois não se tem acesso as gavetas. 

Abaixo desse altar, em baixo dele, é feito um ossuário. Na falta de gavetas 

para enterro, é retirado o mais antigo e feito exumação, colocando os ossos em 

baixo desse altar, para liberar espaço para outro falecido.  
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Figura 58 – Modelos de jazigo em forma de casa. 
Fonte: Trabalho de campo realizado no cemitério da comunidade do Rio Tuna, no dia 
01de março de 2014. 
 

Verifica-se diferentes características e pensamento em relação aos 

procedimentos cotidianos adotados nos cemitérios rurais locais, entretanto, 

percebe-se que a falta de conhecimento e formação, apresenta-se como maior 

evidência do descaso com a degradação ambiental que as atividades 

antrópicas causam mesmo quando involuntariamente. 

A principal preocupação ocorre em relação aos processos de 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas, sendo que a observação 

de alguns indicadores da qualidade da água podem contribuir para o processo 

de envolvimento das população residente nas áreas rurais e as discussões 

referentes aos riscos ambientais. 

 

4.4 ANÁLISE DO RESULTADO DAS ÁGUAS COLETADAS  

 

A maior parte das análises realizadas para diagnóstico da qualidade 

ambiental, possuem valor proporcional a sua capacidade de representar um 

fenômeno ao longo do tempo, no qual o processo de monitoramento ocorre. As 

análises de água também tem sua função atreladas a sua capacidade de 

análise comparativa. Dada a impossibilidade de realizar a análise num conjunto 

de repetições das amostras, realizou-se a opção de estabelecer, a partir desta 

pesquisa, um marco a partir do qual novas análises poderão complementar e 

favorecer o acompanhamento das condições ambientais destas áreas nas 

quais existem riscos de contaminação ambiental.  
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Os parâmetros principais analisados foram Oxigênio Dissolvido e 

Consumido, pH e alcalinidade; cloretos, nitrato e nitrogênio amoniacal; turbidez 

condutividade, cálcio, magnésio e dureza. 

O potencial Hidrogeniônico (pH) é um importante parâmetro químico, o 

qual representa a concentração de íons de hidrogênio presentes na água. Os 

níveis variam entre 0 e 14, sendo que quando apresentar resultados abaixo de 

7, a água é considerada ácida e, acima, alcalina. Quando o resultado for 7, a 

água é neutra. O parâmetro do pH para a água estar em boa condição de uso 

deve estar na faixa de 6,0 a 9,5. 

As amostras coletadas na área de estudo, apresentam a variação de pH 

na escala 6,0 a 8,9 (Jacutinga, Assentamento Missões, Secção Pio X, Santa 

Bárbara, São João e Água Vermelha), enquanto a maioria apresentam valores 

intermediários muito próximo a 7,0. 

 De acordo com Perpetuo (2011), o Oxigênio Dissolvido (OD) é um 

importante componente para o metabolismo dos microorganismos aeróbicos 

presentes em águas naturais, sendo indispensável para os seres vivos, 

especialmente os peixes, que não resistem a concentrações de OD na água 

inferiores a 4,0 mg/L. Em temperatura ambiente, a água em contato com o ar, é 

comum saturar o oxigênio. Esse parâmetro pode encontrar-se elevado com o 

O2 produzido pelas plantas aquáticas durante a fotossíntese. Sendo que uma 

baixa pode ocorrer quando a temperatura das águas se eleva ou quando 

ocorre eutrofização do corpo hídrico. 

 Nas análises realizadas, a quantidade de OD presente nas amostras 

foram sempre superiores aqueles determinadas pela Resolução 357/2005, que 

indica valor limite igual ou superior a 5 mg/L, conforme apresenta a figura 59. 
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Figura 59 - Valores de Oxigênio Dissolvido 
  

A quantidade de OD  é aproximada em todas as amostras coletadas. O 

que difere significativamente das análises referentes aoOxigênio Consumido. 

 De acordo com ANA (2009), o Oxigênio Consumido (DBO), representa a 

quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica presente na 

água através da decomposição microbiana aeróbia. Esse parâmetro é baseado 

na quantidade de oxigênio consumido durante cinco dias em uma temperatura 

de 20°C. 

 A mesma ainda ressalta que quando esse apresenta valores altos num 

corpo d’água, geralmente é por causas de lançamentos de cargas orgânicas, 

principalmente de origem domésticos. Quando isso acontece, ocorre uma 

diminuição dos valores de Oxigênio Dissolvidos na água, o que pode provocar 

mortandades de peixes e eliminação de outros organismos aquáticos.  

 A origem das fontes de consumo do oxigênio nos pontos coletados não 

podem ser comprovados, mas existe grande probabilidade de que a  

diminuição do Oxigênio Consumido apenas em pontos específicos,  como 

apresenta a figura 60.  
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Figura 60 - valores de oxigênio consumido 

  

A variação dos valores pode ter sua origem em causas antrópicas, já 

que as amostras 04 (Secção Jacaré), 06 (Santa Bárbara), 10 (Assentamento 

Missões) e 14  (São Marcos) que apresentam os menores valores de oxigênio 

consumido são aquelas coletadas nas torneiras.   

É possível verificarnaTabela 44, que a quantidade de Oxigênio 

Dissolvido nas amostras coletadas nos córregos e represas (Água Vermelha e 

Secção São Miguel) é proporcionalmente maior do que o das amostras 

coletadas nas torneiras, assim como os índices de Oxigênio Consumido, 

excetuando os pontos referentes às comunidades linha São Paulo e rio Tuna, 

cujas análises apontaram índices relativamente elevados de 

OxigênioConsumido (1,2 em ambos os casos). Tais valores podem ser 

indicadores de matéria orgânica nos reservatórios que antecedem os pontos de 

coleta destas duas comunidades (caixas d’água). 

 

Sanga: oxigênio dissolvido e oxigênio consumido 
São Miguel (8) 6,6 - 0,8   
Água Vermelha (7) 6,9 - 0,8  
Jacutinga (9) 5,8 - 0,4 
Açude: oxigênio dissolvido e oxigênio consumido 
Quibebe 6,0 - 0,6  
Secção Pio X 6,3 - 0,5  
Torneira: oxigênio dissolvido e oxigênio consumido 

Continuação na página seguinte
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Continuação da tabela 
Linha São Paulo 

 
5,6 - 1,2  

Jacaré 5,8 - 0,4  
Secção Progresso 6,3 - 0,2  
São João 6,4 - 0,8  
Santa Bárbara 5,4 - 0,3  
Assentamento Missões 5,2 - 0,2  
Jandira 5,8 - 0,5  
Rio do Mato 6,8 - 0,4  
Rio Tuna 5,6 - 1,2  
São Marcos 5,8 - 0,2  

Tabela 44 - Resultados do oxigênio dissolvido e oxigênio consumido nas comunidades 
pesquisadas de acordo com o ponto de coleta. 
Fonte: trabalho de campo e laboratório. 
 

Verifica-se que as quantidades de nitrogênio amoniacal se mantém 

estáveis em quase todas as amostras coletadas independente de tratar-se de 

açudes, córregos ou torneiras abastecidas por fontes ou poços profundos. Esta 

constância é percebidaem todas as amostras que se mantem com valor 0,05 

mg/L47, conforme apresenta a figura 61. 

 

 
Figura 61 - valores de nitrato e nitrogênio 

 

Os compostos nitrogenados são, de acordo com Pereira (2004), 

importantes para o crescimento de vegetais e outros organismos, por isso, sua 

concentração elevada indica propensão para o maior consumo de oxigênio, 

                                                           
47 Resolução 357/2005 o valor é 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5. 



166 
 

 
 

sobretudo naquelas amostras em que se apresentam maiores índices de 

nitrato. 

Apenas as amostras 04, 08 e 14 apresentaram quedas expressivas em 

relação aos demais pontos de coleta, mas em nenhum ponto ultrapassando os 

valores determinados pela Resolução 357/2005 (10mg/L).Sempre que há 

concentração destes compostos, o risco à saúde é real, pois o nitrogênio pode 

estar presente em sua forma mais toxica que é a amoniacal. 

De acordo com Pereira (2004), o nitrato é a forma mais estável do 

nitrogênio,sendo um dos principais nutrientes dos produtores primários. O 

Nitrato provem da oxidação do nitrogênio amoniacal e, sempre que existe 

nitrogênio e nitrato, a sua forma intermediária, o nitrito, também está presente. 

São múltiplas as possíveis fontes de nitrogênio para os corpos hídricos, 

variando de contaminação por esgotos residenciais, industriais, domésticos e 

agrícolas. De acordo com a ANA (2009), geralmente sua presença em áreas 

agrícolas ocorre devido ao escoamento da água das chuvas em solos que 

receberam fertilizantes e, também, na drenagem de águas pluviais em áreas 

urbanas. Assim como as algas e bactérias que geram a fixação biológica do 

nitrogênio atmosférico e a deposição atmosférica pelas águas das chuvas 

causam aporte de nitrogênio aos corpos d’água (ANA, 2009). 

Na região Sudoeste do Paraná é relativamente comum a existência de 

compostos nitrogenados na água, graças a grande quantidade de áreas 

submetidas a processos de correção e adubação do solo com compostos de 

mesmo teor. 

 No que tange a presença de sais na água, os parâmetros referente a 

cálcio, dureza e condutividade, são bons indicadores de sua existência e 

concentração. 

A condutividade é o parâmetro que faz a medição da capacidade da 

água em conduzir a eletricidade. De acordo com Parronet al (2011), essa 

capacidade depende basicamente da presença de íons, concentração total, 

mobilidade, valência, concentrações relativas e medidas de temperatura48. A 

                                                           
48A condutividade pode variar de acordo com a temperatura da água e, também, com a 
concentração das substâncias ionizadas dissolvidas. Pode-se relacionar a condutividade com o 
pH, em águas cujas valores de pH se localizam nas faixas extremas, o que seriam >9 ou <5, os 
valores de condutividade são devido apenas às altas concentrações de poucos íons em 
solução, entre os mais frequentes são os H+ e o OHˉ (PARRON, 2011).  
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condutividade é medida através do condutivímetro e é expressa em µs/cm ou 

ms/cm. Para calcular a dureza total é usado um cálculo somando as 

concentrações de íons cálcio e magnésio na água.  

De acordo com FUNASA (2004), a dureza pode ser por um período 

temporário ou permanente, sendo que o período temporário, também 

conhecido como dureza de carbonatos, se origina pela presença de 

bicarbonatos de cálcio e magnésio, resistindo às incrustações de sabões e, 

também, provocando incrustações49. 

A presença de cálcio na água pode originar-se de inúmeras fontes, 

porém, quando são realizadas análises deste componente, assim como de 

outros como o magnésio realiza-se uma tentativa de por meio das suas altas 

concentrações, identificaa inserção de substâncias que possam ter causado 

grande consumo de oxigênio, o que resulta na concentração de sais de cálcio e 

magnésio na água, aumentando sua dureza e condutividade. 

Do ponto de vista das águas coletadas para a pesquisa, verificou-se 

uma tendência dos indicadores a apresentarem alguma concentração de sais, 

conforme pode ser observado na figura 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49De acordo com Parron (2011), a designação de temporária se deve pelos bicarbonatos, com 
a ação do calor, ocorre a decomposição para gás carbônico, água e carbonatos insolúveis, que 
vai ocasionar a precipitação. A qualificação de dureza permanente, conhecida também como 
dureza de não carbonatos, leva esse “nome” pela presença de sulfatos, cloretos e nitratos de 
cálcio e magnésio que persistem à ação dos sabões, porém, não produz incrustações pela 
presença de sais solúveis na água,e apresentando também, a característica de resistirem ao 
calor (PARRON, 2011). 
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Figura 62 – Valores de condutividade, cálcio e dureza. 

 

Apesar de não existir estudos referentes as características químicas da 

água da região Sudoeste do Paraná, observa-se nas análises realizadas, que 

existe grande variação quanto aos indicadores de condutividade, cálcio e 

dureza das quinze amostras coletadas. 

As amostras de quatro comunidades apresentaram valores 

proporcionalmente menores quando comparadas ao conjunto, quais sejam: as 

amostras coletadas na torneira da igreja da comunidade São João (amostra 5), 

no córrego Água Vermelha (amostra 7), no açude de uma propriedade próximo 

ao cemitério da comunidade do Quibebe (amostra 8) e da torneira de uma 

residência da comunidade São Marcos (amostra 14). Apesar disto, constatou-

se que as alterações apresentadas pelos indicadores, mantém um padrão de 

oscilação que se altera em bloco, ou seja, os três parâmetros variam 

conjuntamente, apontando uma mesma tendência não apresentando grande 

discrepância entre si.  

A exceção a este padrão é observada apenas na amostra seis, referente 

a linha Santa Bárbara, cuja condutividade apresentou o valor mais elevado de 

todas as amostras analisadas. Esta condutividade foi inversamente 

proporcional a dureza e a quantidade de cálcio encontrados neste ponto (16 

mg/l e 3,2 mg/l respectivamente), o que representa um dos menores valores da 
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sequência analisada.  Tal resultado pode indicar a presença de outros 

componentes que carregam cargas iônicas negativas, e podem ser 

provenientes de várias origens, tanto naturais (como por exemplo outros sais 

minerais que não o cálcio, como o flúor, sulfato de ferro e outros minerais 

naturalmente presentes em nossa região), quanto elementos de origem 

antrópica (como por exemplo, sais de soda caustica provenientes de sabões e 

organofluoclorados comumente presentes em agrotóxicos).  

 Dado as formas de ocupação predominantemente rural, a análise da 

turbidez se torna fundamental como ponto de partida para monitoramentos 

futuros.A água fica turva devido a presença de materiais sólidos em 

suspensão, que nas áreas rurais, podem ter sua maior origem no manejo 

inadequado do solo agrícola, induzindo o transporte de sedimentos e 

provocando a redução da transparência da água.  

Essa turbidez pode ser provocada pela presença de algas, plâncton, 

ferro, manganês e areia, devido a processos naturais ou também provocados 

por despejos domésticos e industriais. Quando a turbidez está elevada e, 

dependendo de sua natureza, forma flocos pesados que decantem mais 

rapidamente do que a água com baixa turbidez (ANA, 2009).  

É um indicador sanitário e padrão de aceitação da água de consumo 

humano. A portaria n°518/2004 do Mistério da Saúde estabelece que o valor 

máximo permitido é de 1,0 NTU para águas subterrâneas e água filtrada após 

tratamento completo ou filtração direta. Para água resultante de filtração lenta, 

o valor máximo permitido é 2,0 NTU e, em qualquer ponto da rede de 

distribuição, 5,0 ut como padrão de aceitação para consumo humano (ANA, 

2009). 

As amostras coletadas apresentaram grande variação decorrente dos 

distintos ambientes de coleta e destinação das águas (torneira e água 

superficial sem tratamento). Os valores variaram de 0,02 NTU a 0,14 NTU o 

que não ultrapassa nem os parâmetros de destinação para dessedentação 

humana, nem para demais usos. 

Verifica-se por meio das análises físico-químicas da água, que todos os 

indicadores parametrizados pelo CONAMA e Ministério de Saúde apresentam-

se dentro dos índices de normalidade. Tal aspecto possui relevante 

importância, considerando-se que as água provenientes dos reservatórios dos 
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quais foram feitas as coletas, são utilizados para todas as atividades dos 

usuários do local, inclusive dessedentação de moradores e visitantes. 

Por causa dos riscos de degradação que puderam ser observados 

durante as etapas anteriores, considerou-se necessário realizar a 

sistematização de quais variáveis apresentam maiores riscos quando 

combinadas. Tal constatação é possibilitada pela composição e análise da 

Matriz de Impactos. 

 

 

4.5 ANÁLISE DA MATRIZ DE IMPACTO 

  

A análise da Matriz de Impacto está vinculada à tentativa de estimar o 

grau de vulnerabilidade ambiental que determinado empreendimento possui em 

relação ao local, ou as condições de sua instalação e operação. 

 As variáveis utilizadas aplicam-se tanto a elementos vinculados a 

fragilidade natural destes ambientes analisados, quanto a aspectos vinculados 

ao uso e conservação promovidas por seus gestores,sendo que o principal 

meio de obtenção dos valores correspondentes a cada atributo, foi a pesquisa 

de campo. 

 A Matriz foi composta, principalmente por elementos coletados por meio 

de trabalhos de campo, e é sistematizada na tabela 45. 
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As comunidades de Guanabara, Nova Concórdia, Secção Progresso, 

Jacaré, Ponte Nova do Cotegipe, Jacutinga, Secção São Pio X (KM20), 

Piracema, Santa Bárbara e São Marcos, apresentam os maiores somatórios 

em relação ao conjunto variando de 22 a 26 pontos do total de 40 possíveis. 

Os aspectos que mais contribuíram para o aumento do risco ambiental 

nestes cemitérios, foram: o reconhecimento de processos erosivos, a presença 

de rachaduras, desabamentos e infiltração nos carneiros; a má condução do 

escoamento das águas pluviais; a presença de lixo nas imediações ou dentro 

do terreno do cemitério; e as práticas de sepultamento em túmulos do tipo  

carneiros e diretamente no solo. 

Quanto aos elementos que tem origem na fragilidade genética da área 

(conforme Ross, 2004) é possível evidenciar aqueles ligados aos processos 

erosivos, uma vez que a maior parte dos cemitérios que apresentaram 

pontuação expressiva neste indicador, estão localizados  em área descrita pelo 

IPARDES (2004), como áreas cujo uso potencial do solo é bastante limitado 

dada a propensão de formação erosiva, como demonstra a figura 63 de 

fragilidade ambiental. 

 
Figura 63 – Localização dos cemitérios, segundo a classificação do uso potencial do 
solo (IPARDES, 2004). 
Org. Cristofoli, K. Leme, R. (2014). 
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Características como a alta declividade verificada em campo e o 

escoamento das águas superficiais sem nenhum tipo de contenção, também 

são decisivos no destaque obtido por tais cemitérios quanto ao risco ambiental. 

Outros aspectos que não enquadram-se  nas chamadas características 

naturais, mas que são determinantes para o aumento do risco ambiental nos 

cemitérios, são dadas pelo tipo de uso antrópico que se realiza na área. Tais 

usos podem ser inferidos por meio da observação das práticas de 

sepultamento, o acúmulo de lixo e entulhos, rachaduras e infiltração nos 

túmulos.  

As comunidades que mais se destacam por haver apresentado 

indicadores de fragilidade genética e índices elevados de risco ambiental, 

foram  as comunidades de São Marcos, Piracema eSecção Jacaré. 

Emboratenham se destacado com os valores superiores aos demais 

cemitérios, a condição determinante para a evidência em termos de fragilidade, 

foram mais reforçadas pela gestão dos cemitérios, sendo que a orientação de 

práticas mais adequadas, podem tornar menores os riscos ambientais 

oferecidos por estes empreendimentos.  

 

4.6 UMA SÍNTESE VISANDO PROPOSIÇÕES  

  

Ao analisar como um todo, os cemitériosnos quais foram aplicados a 

Matriz de impactos, algumascomunidades apresentam maiores riscos de 

degradação ambiental do que outras. Esta classificação foi expressa por meio 

da figura 64 que representa os cemitérios de maiores e menores riscos de 

contaminação ambiental. 
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Figura 64 – Classificação dos cemitérios segundo o risco de contaminação ambiental 
indicado pela matriz de impacto ambiental. 
 

Os elementos possuem maior relevância quando analisados em forma 

conjunto para formarmos grupos de acordo com a degradação que está 

gerando para o meio ambiente. Podem ser destacados as características 

sinérgicas entre as características: número de sepulturas; declividade do 

terreno do cemitério; erosão do solo; tipo de solo; presença de rachaduras e 

desabamentos nas sepulturas; escoamento da água pluvial; tipo de prática de 

sepultura adotado e, também, a presença de água nas imediações do 

cemitério.  Por isso, os cemitérios em que dois ou mais destes aspectos 

tenham sido avaliados como  problemáticos, foram classificados  como frágeis 

do ponto de vista do equilíbrio ambiental. 

Algumas destas comunidades se destacam pela maior incidência de 

alguns indicadores de risco ao meio ambiente, sendo que ao longo da pesquisa 

verificou-se que dentre todos os aspectos analisados, a frequência de 

sepultamento – ou seja, os cemitérios que são mais utilizados – devem 

realmente possuir prioridade quanto a processos educativos e de 

reestruturação. 
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De acordo com as análises realizadas, os cemitérios que possuem maior 

intensidade de uso demandam um olhar mais atento para seu funcionamento e 

riscos que possa oferecer. Nesse parâmetro podemos destacar: Rio Tuna; 

Barra Bonita; Rio do Mato; Km 23; Secção Pio X; Água Vermelha; Guanabara; 

Nova Concórdia; Volta Alegre; Secção Progresso; Secção Jacaré; São Marcos; 

Ponte Nova; e Jacutinga. Sendo que as cinco últimas comunidades citadas são 

as que apresentam maior grau de risco de degradação e preocupação com as 

práticas exercidas pela comunidade.  

Associa-se a preocupação referente a estas comunidades destacadas o 

fato de que muitas delas apresentam risco de contaminação da água, por isso 

seria necessário um esforço por parte da administração pública na busca da 

regularização junto aos órgãos ambientais e adesão das orientações 

apresentadas pelas Resoluções do CONAMA e SEMA, sobretudo no que 

refere-se ao monitoramento da qualidade de água subterrânea por meio da 

construção de poços de  monitoramento dos lençóis freáticos.  Tal indicação é 

inadiável para as comunidades50que fornecem água para um número 

expressivo de pessoas por causa da proximidade de escolas e barracões de 

festas comunitárias. 

Durante a realização deste trabalho, com o auxílio do trabalho de 

campo, dos questionários, das entrevistas e também do conhecimento sobre  

algumas das comunidades que possuem cemitério, foi possível identificar 

algumas fragilidades no conhecimento dessas pessoas sobre as atividades e 

atitudes corretas e  a serem realizadas. Ficou evidente que a existência desses 

cemitérios é de desconhecimento por parte dos Órgãos Públicos, não 

apresentando, de modo oficial, a ciência da localização e quantidade dos 

mesmos.  

 Porém, os responsáveis pelos cemitérios de algumas das comunidades 

mostraram interesse em melhorar o comportamento que está sendo realizado 

até o momento, onde fica visível a carência em relação ao conhecimento das 

Leis e Normas que existem para os melhores cuidados nos cemitérios. Nestes 

                                                           
50Altaneira, Piracema, Farroupilha, Assentamento Missões, Lajeado Grande, Jandira, São João, 
Santa Bárbara, Água Vermelha, Rio Quibebe, Linha São Paulo, Linha Boa Vista, Secção São 
Miguel, Secção Jacaré, Vargem Alegre, Volta Grande do Rio Marrecas, Rio do Mato, Divisor, 
Rio Tuna, Pinheirinho, São Marcos, Santa Rosa, Pedreiro, Km 15, Secção Pio X, Km 26, Km 
23 e Jacutinga. 
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casos a Educação Ambiental pode ser vista nesse panorama como uma das 

formas de levar o conhecimento para essas pessoas que arcam com as 

responsabilidades por esses locais.  

Pode ser proposta uma aliança com a Prefeitura Municipal de Francisco 

Beltrão e também com a Cúria Diocesana, para reunir os responsáveis dessas 

comunidades que possuem cemitério, e em forma de reuniões, encontros ou 

palestras, transmitir os conhecimentos básicos.  

Dentre os inúmeros assuntos pertinentes à formação dessas pessoas é 

possível ressaltar o modelo de construção  de sepultura mais adequada para 

evitar a contaminação do solo; a importância da limpeza do cemitério, o que 

deve ser feito com restos de matérias plásticos, flores, vasos quebrados, entre 

outros lixos comuns, mas também dando mais destaque para o lixo oriundo das 

exumações realizadas; os cuidados básicos na conservação do cemitério, 

inclusive cuidados com a manutenção de espécies vegetais existentes (tais 

como os arbustos e árvores) que podem vir a quebrar as sepulturas com suas 

raízes; o cuidado com a cobertura do solo, para ter uma forma de drenagem 

das águas das chuvas para não ocorrer desabamentos das sepulturas e 

também erosão do solo; o fechamento adequado das sepulturas no momento 

do enterro para não ter risco de nada do ambiente externo entrar em contato 

com a parte interna dessa sepultura; entre outros cuidados pertinentes e 

possíveis para esses responsáveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir este trabalho, reafirma-se a compreensão de que os 

problemas ambientais intricam-se ao longo do tempo no cotidiano das pessoas  

que, por ignorância, má fé e/ou omissão,  tornam-se alheias a eles e, aos 

passivos, que vão inserindo-se na tessitura da paisagem, de modo a tornar-se 

parte não questionável dela. Tal característica faz com que grande parte da 

população perca a capacidade de identificar os problemas ambientais, os 

riscos advindos de sua presença e posicionar-se contrários as situações que 

lhes dão origem. 

Práticas inadequadas ao equilíbrio ambiental são frequentemente 

adotadas, por não se conhecer alternativas viáveis. Em relação a isso, a 

universidade cumpre importante papel, principalmente no que tange a 

caracterização de aspectos físicos, sociais e ambientais, e âmbito local ou 

regional, e no estímulo a discussões pautadas na problematização de 

operações potencialmente degradadoras, que podem indicar caminhos 

tecnicamente viáveis para a supressão de riscos ambientais, sobretudo para o 

segmento da população que não é dotada de recursos econômicos e técnicos 

para monitorar e contornar problemas de ordem ambiental que possam vir  

integrar o seu cotidiano. 

Foi verificado isso,ao analisar os riscos provocados pela falta de 

acompanhamento dos cemitérios localizados no perímetro rural do município 

de Francisco Beltrão. 

Ao finalizar este estudo, depois de todo o levantamento bibliográfico, 

mas principalmente, depois de todo o levantamento e coleta de dados e 

trabalho de campo, é possível estabelecer algumas considerações relevantes 

sobre o tema aqui abordado, a começar pela importância que os cemitérios têm 

para as comunidades do interior da cidade de Francisco Beltrão, se tratando 

não apenas de um lugar onde se deposita os corpos dos entes queridos e 

membros da comunidade que se foram, mas também, e acima de tudo, como 

lugares de lembranças, de memórias e de resgate da história de muitas 

famílias que ainda residem no interior da cidade. 



178 
 

 
 

Estes cemitérios nasceram, por um lado, da necessidade de enterrar os 

mortos, mas de outro, pela vontade dos pioneiros da cidade de serem 

enterrados próximos aos locais onde passaram suas vidas e construíram suas 

histórias pessoais e familiares. Por isso, embora hoje se possibilite outras 

formas de sepultamento, que vão desde os cemitérios verticais, que não só 

tornam-se mais racionais no depósito dos corpos, mas também, pelo fato de 

evitarem riscos ambientais, até a própria cremação, sendo esta uma realidade 

próxima no município, os cemitérios tradicionais ainda são a grande opção das 

famílias, em especial das comunidades do perímetro rural das cidades.  

Não obstante a todo esse sentimento que não pode ser olvidado ou 

prescindido, cabe aqui uma análise mais séria no que diz respeito ao impacto 

ambiental que estes cemitérios podem trazer. O que se averiguou neste 

estudo, é que a grande maioria dos cemitérios pesquisados - se não a 

totalidade – foram  estabelecidos sem um planejamento e/ou acompanhamento 

que precedesse as atividades corriqueiras nestes empreendimentos.  

A ausência de organização prévia e de orientações técnicas referentes 

aos cuidados mais específicos no que diz respeito a sua implantação, fazem 

hoje com que os cemitérios rurais do município possuam riscos ambientais 

inerentes a este perfil de efetivação. 

Verificou-se que a maior parte dos cemitérios analisados apresentam 

irregularidades legais  (como por exemplo: falta de poços de monitoramento da 

água subterrânea; inexistência de obras para a dispersão do escoamento das 

águas superficiais;  falta de cadastro junto a prefeitura; e ajustamento ao  

processo de licenciamento ambiental) e oferecem diferentes níveis de riscos ao 

meio ambiente nos quais estão inseridos, mas como instalações em áreas de 

encostas (com médias e altas declividades); presença de resíduos sólidos 

provenientes de atividades de sepultamentos (restos de caixões, sepulturas, 

adornos funerários e tumulares); e pequena distância de vários cemitérios de 

prédios de usos frequentes e/ou coletivos (residências, escolas, igrejas e 

salões de festas) cujo  abastecimento da água é proveniente de poços 

perfurados nas imediações. 

É oportuno que algumas iniciativas sejam tomadas a partir do 

apontamento de todas estas inconformidades ambientais. Sabe-se que uma 

das primeiras conclusões após a realização deste estudo, é que o município de 
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Francisco Beltrão conta com um número muito elevado de cemitérios em seu 

perímetro rural.  

Esta consideração levaria a uma análise matemática de que nem todas 

estas instalações seriam necessárias,uma vez que, em alguns casos, umas 

ficam muito próximas das outras. A eliminação de alguns destes cemitérios, a 

priori, facilitaria o próprio cuidado não só com uma estruturação mais bem 

organizada, mas também, facilitaria a manutenção, que hoje acaba sendo um 

peso para as comunidades, que na grande maioria, assumem essa 

manutenção (com rara ajuda das famílias que tem seus entes lá sepultados), e 

que não conseguem realizar a conservação do espaço de uma maneira 

satisfatória. 

Porém, a análise mais  aprofundada, vinculada sobretudo as entrevistas 

e aos questionários aplicados, orienta a compreensão de que caberia a 

intervenção do poder público, não no sentido de fechar parte destes cemitérios, 

pois a proibição de novos sepultamentos traria do ponto de vista econômico e 

cultural  um grande impacto à população, mas no que tange ao esclarecimento 

sobre os mesmos e viabilidade de sua regularização. 

Considera-se que a adoção de medidas educativas tais como a 

realização de cursos de treinamento de pessoas dentro de cada comunidade, 

que “seriam encarregadas” deste trabalho junto aos cemitérios; a realização de 

palestras que alertem quanto ao risco da proximidade dos pontos de água 

(sejam superficiais ou subterrâneos); e a utilização de espaços comunitários, 

como os clubes de mães, as igrejas e as escolas para a realização de 

discussões pertinentes a métodos alternativos de disposição dos restos 

mortais. Tendo isto poderia auxiliar conscientizar as pessoas na adoção de 

métodos com menores riscos de contaminação, como por exemplo, a 

cremação e a construção de jazigos verticais. 

Ao poder público cabe não apenas fiscalizar a localização e 

funcionamento dos cemitérios rurais, mas também, assumir a responsabilidade 

de ajudar as comunidades na reestruturação dos mesmos, na manutenção 

mais efetiva, principalmente no que diz respeito à limpeza e ao processo de 

escoamento das águas superficiais que causam erosões laminares e em sulcos 

no interior dos mesmos. Considera-se relevante, também, sinalizar a  

importância de tomar medidas imediatas quanto a forma como os enterros vêm 



180 
 

 
 

sendo organizados, para que a partir de agora, se utilize uma forma mais 

racional, minimizando os riscos ambientais que os enterros tradicionais ainda 

oferecem. 

Esses cuidados são vistos de maneira especial no que diz respeito à 

qualidade da água que servem as comunidades e que são, ao menos em parte, 

afetadas pela localização irregular de muitos cemitérios, construídos perto de 

córregos e nascentes, agravada pela forma incorreta com a qual os corpos são 

enterrados, sem o cuidado que deveria lhe ser peculiar em qualquer enterro. 

Toda esta situação pode ser constatada não só pela análise dos mapas dos 

cemitérios com a respectiva localização dos rios, construções, lavouras e 

outros locais em relação à posição dos cemitérios, o que pode ser visualizado 

através dos mapas com os buffers anteriormente analisados, mas também pela 

análise de outros parâmetros como a proximidade de residências, locais de 

abastecimento e dessedentação humana e/ou animal. 

Por tudo isso, na tentativa de minimizar os riscos trazidos pelos 

cemitérios, sugere-se, além das orientações e acompanhamento técnico que 

foi negligenciado pelo poder público, a criação de cursos capacitadores que 

orientem a adoção de métodos alternativos aos predominantemente praticados, 

sobretudo no que tange a preparação dos carneiros e jazigos.  

Existe tecnologia já difundida e disponível nos mercados de acessórios 

para sepultamentos desenvolvidos especificamente para promover a 

segurança contra o vazamento do necrochorume51. Porém, a simples adoção 

                                                           
51 O Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR, com a grande preocupação com o problema que os 
cemitérios podem gerar para o meio ambiente e, também, para a saúde humana, realizou o teste do Invol. 
Produto este produzido pela empresa INVOL Ambiental, localizada na cidade da Lapa – PR. Este produto, 
é constituído por um filme de cor branca, com camadas absorventes. Deve ser utilizado durante a 
preparação do cadáver para o sepultamento. O objetivo deste filme é evitar o vazamento do 
necrochorume, desde o velório até a exumação do corpo. A abertura na parte superiora serve para deixar 
que ocorra naturalmente o processo de decomposição. O produto é produzido por materiais atóxicos para 
que não tenha risco de saúde para aqueles que realizam todo o manuseio. O produto é colocado dentro 
do caixão, fazendo um revestimento interno. Então, é colocado o corpo e arrumado de forma com que o 
produto não fique visível. Na parte superior, estão localizadas linhas que, quando acionadas o Invol se 
ajusta ao corpo, deixando uma abertura na parte frontal. Ao analisar toda a estrutura e sua 
funcionalidade, é importante salientar os benefícios que o Invol oferece, pois, além do corpo ficar 
protegido, o caixão fica sem contaminação, fazendo com que a sepultura fique limpa e, o mais importante, 
do ponto de vista ambiental, o solo e a água fique preservados do risco de contaminação. Quando ocorrer 
a necessidade de exumação, para o profissional que vai realizar esse procedimento, ficará mais higiênico 
e seguro para sua saúde, pois não terá que mexer em momento algum com os restos mortais do cadáver. 
Será de forma simples, apenas abrirá a tampa do caixão, e puxará as linhas existentes, que formará um 
saco fechado, e o líquido oriundo da decomposição, ficará todo retido na parte inferior do Invol. O produto 
é disponível em seis tamanhos diferentes, que varia desde o modelo mini (0,40 a 0,80 metros) até o 
tamanho extra grande (1,70 a 2,10 metros, o que também fica com o peso variado entre 100 a 850 
gramas. 
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dos procedimentos orientados pelo Código de Posturas Municipal, contribuiria 

para o procedimento de sepultamentos mais corretos, evitando o risco de 

agressão ao meio ambiente, preservando até mesmo a condição das águas, 

fundamentais para todas as comunidades do perímetro rural. 

Com essas atitudes, além de outras simples como o cuidado e o zelo 

maior das próprias comunidades e de uma efetiva conscientização de seus 

membros de comunidades que possuem cemitérios em seus territórios, 

levando-os a superar mitos e equívocos que vem sendo efetivados durante 

anos, tem-se a certeza de que os cemitérios não só continuarão a serem 

lugares de lembranças, memórias e histórias de pessoas e famílias, mas não 

serão mais um risco ao ambiente, às pessoas e às próprias comunidades. 
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ANEXO:  
 

RESOLUÇÃO No 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 
 

Publicada no DOU nº 053, de 18/03/2005, págs. 58-63 
· Alterada pela Resolucao 410/2009 e pela 430/2011 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 
seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 
 

ARTIGO 14: 
 
TABELA I - CLASSE 1. ÁGUAS DOCES PADRÕES 
 
PARÂMETROS - VALOR MÁXIMO 
Clorofila a 10 Zg/L 
Densidade de cianobactérias 20.000 cel/mL ou 2 mm3/L 
Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L 
 
PARÂMETROS INORGÂNICOS - VALOR MÁXIMO 8 
Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al 
Antimônio 0,005mg/L Sb 
Arsênio total 0,01 mg/L As 
Bário total 0,7 mg/L Ba 
Berílio total 0,04 mg/L Be 
Boro total 0,5 mg/L B 
Cádmio total 0,001 mg/L Cd 
Chumbo total 0,01mg/L Pb 
Cianeto livre 0,005 mg/L CN 
Cloreto total 250 mg/L Cl 
Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl 
Cobalto total 0,05 mg/L Co 
Cobre dissolvido 0,009 mg/L Cu 
Cromo total 0,05 mg/L Cr 
Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 
Fluoreto total 1,4 mg/L F 
Fósforo total (ambiente lêntico) 0,020 mg/L P 
Fósforo total (ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 

dias, e tributários diretos de ambiente lêntico) 0,025 mg/L P 
Fósforo total (ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários) 0,1 

mg/L P 
Lítio total 2,5 mg/L Li 
Manganês total 0,1 mg/L Mn 
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Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 
Níquel total 0,025 mg/L Ni 
Nitrato 10,0 mg/L N 
Nitrito 1,0 mg/L N 
Nitrogênio amoniacal total 3,7mg/L N, para pH £ 7,5 
2,0 mg/L N, para 7,5 <pH £ 8,0 
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH £ 8,5 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5 
Prata total 0,01 mg/L Ag 
Selênio total 0,01 mg/L Se 
Sulfato total 250 mg/L SO4 
Sulfeto (H2S não dissociado) 0,002 mg/L S 
Urânio total 0,02 mg/L U 
Vanádio total 0,1 mg/L V 
Zinco total 0,18 mg/L Zn 
 
PARÂMETROS ORGÂNICOS - VALOR MÁXIMO 
Acrilamida 0,5 Zg/L 
Alacloro 20 Zg/L 
Aldrin + Dieldrin 0,005 Zg/L 
Atrazina 2 Zg/L 
Benzeno 0,005 mg/L 
Benzidina 0,001 Zg/L 
Benzo(a)antraceno 0,05 Zg/L 
Benzo(a)pireno 0,05 Zg/L 
Benzo(b)fluoranteno 0,05 Zg/L 
Benzo(k)fluoranteno 0,05 Zg/L 
Carbaril 0,02 Zg/L 
Clordano (cis + trans) 0,04 Zg/L 
2-Clorofenol 0,1 Zg/L 
Criseno 0,05 Zg/L 
2,4-D 4,0 Zg/L 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 Zg/L 
Dibenzo(a,h)antraceno 0,05 Zg/L 
1,2-Dicloroetano 0,01 mg/L 
1,1-Dicloroeteno 0,003 mg/L 
2,4-Diclorofenol 0,3 Zg/L 
Diclorometano 0,02 mg/L 
DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD) 0,002 Zg/L 
Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 Zg/L 
Endossulfan (a + b + sulfato) 0,056 Zg/L 
Endrin 0,004 Zg/L 
Estireno 0,02 mg/L 
Etilbenzeno 90,0 Zg/L 
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,003 mg/L 

C6H5OH 
Glifosato 65 Zg/L 
Gution 0,005 Zg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,01 Zg/L 
Hexaclorobenzeno 0,0065 Zg/L 
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Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,05 Zg/L 
Lindano (g-HCH) 0,02 Zg/L 
Malation 0,1 Zg/L 
Metolacloro 10 Zg/L 
Metoxicloro 0,03 Zg/L 
Paration 0,04 Zg/L 
PCBs - Bifenilas policloradas 0,001 Zg/L 
Pentaclorofenol 0,009 mg/L 
Simazina 2,0 Zg/L 
Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno 0,5 mg/L LAS 
2,4,5-T 2,0 Zg/L 
Tetracloreto de carbono 0,002 mg/L 
Tetracloroeteno 0,01 mg/L 
Tolueno 2,0 Zg/L 
Toxafeno 0,01 Zg/L 
2,4,5-TP 10,0 Zg/L 
Tributilestanho 0,063 Zg/L TBT 
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 0,02 mg/L 
Tricloroeteno 0,03 mg/L 
2,4,6-Triclorofenol 0,01 mg/L 
Trifluralina 0,2 Zg/L 
Xileno 300 Zg/L 

 
TABELA II - CLASSE 1. ÁGUAS DOCES PADRÕES PARA CORPOS DE 
ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE ORGANISMOS PARA FINS 
DE CONSUMO INTENSIVO 
 
PARÂMETROS INORGÂNICOS - VALOR MÁXIMO 
Arsênio total 0,14 Zg/L As 
 
PARÂMETROS ORGÂNICOS - VALOR MÁXIMO 
Benzidina 0,0002 Zg/L 
Benzo(a)antraceno 0,018 Zg/L 
Benzo(a)pireno 0,018 Zg/L 
Benzo(b)fluoranteno 0,018 Zg/L 
Benzo(k)fluoranteno 0,018 Zg/L 
Criseno 0,018 Zg/L 
Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 Zg/L 
3,3-Diclorobenzidina 0,028 Zg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 Zg/L 
Hexaclorobenzeno 0,00029 Zg/L 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 Zg/L 
PCBs - Bifenilas policloradas 0,000064 Zg/L 
Pentaclorofenol 3,0 Zg/L 
Tetracloreto de carbono 1,6 Zg/L 
Tetracloroeteno 3,3 Zg/L 
Toxafeno 0,00028 Zg/L 
2,4,6-triclorofenol 2,4 Zg/L 
 
ARTIGO 16: 
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TABELA III - CLASSE 3. ÁGUAS DOCES PADRÕES 
 
PARÂMETROS - VALOR MÁXIMO 
Clorofila a 60 Zg/L 
Densidade de cianobactérias 100.000 cel/mL ou 10 mm3/L 
Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L 
 
PARÂMETROS INORGÂNICOS - VALOR MÁXIMO 
Alumínio dissolvido 0,2 mg/L Al 
Arsênio total 0,033 mg/L As 
Bário total 1,0 mg/L Ba 
Berílio total 0,1 mg/L Be 
Boro total 0,75 mg/L B 
Cádmio total 0,01 mg/L Cd 
Chumbo total 0,033 mg/L Pb 
Cianeto livre 0,022 mg/L CN 
Cloreto total 250 mg/L Cl 
Cobalto total 0,2 mg/L Co 
Cobre dissolvido 0,013 mg/L Cu 
Cromo total 0,05 mg/L Cr 
Ferro dissolvido 5,0 mg/L Fe 
Fluoreto total 1,4 mg/L F 
Fósforo total (ambiente lêntico) 0,05 mg/L P 
Fósforo total (ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 
40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico) 0,075 mg/L P 
Fósforo total (ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários) 0,15 

mg/L P 
Lítio total 2,5 mg/L Li 
Manganês total 0,5 mg/L Mn 
Mercúrio total 0,002 mg/L Hg 
Níquel total 0,025 mg/L Ni 
Nitrato 10,0 mg/L N 
Nitrito 1,0 mg/L N 
Nitrogênio amoniacal total 
13,3 mg/L N, para pH 
£ 7,5 
5,6 mg/L N, para 7,5 
< pH £ 8,0 
2,2 mg/L N, para 8,0 
< pH £ 8,5 
1,0 mg/L N, para pH 
>8,5 
Prata total 0,05 mg/L Ag 
Selênio total 0,05 mg/L Se 
Sulfato total 250 mg/L SO4 
Sulfeto (como H2S não dissociado) 0,3 mg/L S 
Urânio total 0,02 mg/L U 
Vanádio total 0,1 mg/L V 
Zinco total 5 mg/L Zn 
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PARÂMETROS ORGÂNICOS - VALOR MÁXIMO 
Aldrin + Dieldrin 0,03 Zg/L 
Atrazina 2 Zg/L 
Benzeno 0,005 mg/L 
Benzo(a)pireno 0,7 Zg/L 
Carbaril 70,0 Zg/L 
Clordano (cis + trans) 0,3 Zg/L 
2,4-D 30,0 Zg/L 
DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'- DDD) 1,0 Zg/L 
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 14,0 Zg/L 
1,2-Dicloroetano 0,01 mg/L 
1,1-Dicloroeteno 30 Zg/L 
Dodecacloro Pentaciclodecano 0,001 Zg/L 
Endossulfan (a + b + sulfato) 0,22 Zg/L 
Endrin 0,2 Zg/L 
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,01 mg/L 

C6H5OH 
Glifosato 280 Zg/L 
Gution 0,005 Zg/L 
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,03 Zg/L 
Lindano (g-HCH) 2,0 Zg/L 
Malation 100,0 Zg/L 
Metoxicloro 20,0 Zg/L 
Paration 35,0 Zg/L 
PCBs - Bifenilas policloradas 0,001 Zg/L 
Pentaclorofenol 0,009 mg/L 
Substâncias tenso-ativas que reagem com o azul de metileno 0,5 mg/L LAS 

2,4,5-T 2,0 Zg/L 
Tetracloreto de carbono 0,003 mg/L 
Tetracloroeteno 0,01 mg/L 
Toxafeno 0,21 Zg/L 
2,4,5-TP 10,0 Zg/L 
Tributilestanho 2,0 Zg/L TBT 
Tricloroeteno 0,03 mg/L 
2,4,6-Triclorofenol 0,01 mg/L 
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APÊNDICE A: 

ROTEIRO DE CARACTERIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS                                                               

PARA A COMPOSIÇÃO DA MATRIZ DE INTERAÇÃO 

 

Nº sepulturas:   até 10 sepulturas       (  )  + 1 

   11 a 30 sepulturas     (  ) + 2 

   31 a 50 sepulturas     (  ) + 3 

  51 e mais sepulturas  (  ) + 4 

 

Declividade do terreno: 

  Plano                                        (  ) + 0 

  Moderadamente declivoso  (  ) + 1 

  Declivoso                                 (  ) + 2 

  Muito  declivoso                     (  ) + 3 

 
Tipo de cobertura do solo 
  Grama         (  ) + 0  
  Pedra brita (  ) + 0 
  Cascalho     (  )   + 1 
  Sem cobertura (  ) +2 
  Outra (  ) – EXIGE PONDERAÇÃO PARTICULARIZADA 
 
Ocorrência de erosão do solo 
  Não ocorrência de erosão no cemitério                                             (  ) + 0 
  Erosão laminar localizado em parcela limitada do cemitério         (  ) + 1 
                             Erosão laminar localizado em parcela significativa do cemitério  (  ) + 2 
  Erosão em sulcos localizado em parcela limitada do cemitério     (  ) + 2 
                             Erosão em sulcos localizado em parcela significativa do cemitério (  ) + 3 
 
Ocorrência de rachaduras, desabamentos e  infiltrações das águas pluviais  nas sepulturas 
  Não ocorrência de nenhum processo de infiltração aparente nas sepulturas (  )+0 

Ocorrência de rachaduras em pequena parcela das sepulturas (  ) +1 
Ocorrência de rachaduras em parcela significativa das sepulturas (  ) +1 
Ocorrência de desabamentos e infiltrações aparentes em pequeno número de sepulturas (  ) +2 
Ocorrência de desabamentos e infiltrações aparentes em significativo número de sepulturas (  ) +3 

 

Existência de áreas de represamento do fluxo de escoamento da água pluvial 
  Sim  (  )+ 3 
  Não  (   ) 0 
 
Existência de áreas de acúmulo de lixo e entulho advindos do cemitério 

Sim  (  )+ 3 
  Não  (   ) 0 
 
Padrão de ocupação no perímetro adjacente ao cemitério 
  Uso do solo - lavoura (     ) +0 
  Uso do solo – pastagem (   ) +0 
  Uso do solo  - mata              (     ) 
  Uso do solo -  capoeira/ abandonado (    ) +0 
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  Uso do solo - residências  (    ) +2 
  Uso do solo - estradas (    ) +1 
  Uso do solo – açude/ rio  (     ) +2 
 
 

Práticas de sepultamento 
Predominância de sepulturas tipo carneiro/jazigo sem abertura para escoamento (  ) + 1  
Predominância de sepulturas tipo carneiro/jazigo com abertura para escoamento (  ) + 2 
Predominância de sepulturas no solo com estrutura de alvenaria sem abertura para escoamento (  ) +1 

Predominância de sepulturas no solo com estrutura de alvenaria com abertura para escoamento (  ) +2 

Predominância de sepulturas direto no solo  (  ) +3 
 
Presença de água nas imediações 

Poço artesiano  (  ) profundidade  e distância aproximada .............. (  ) +2 
Açude                 (  ) distância aproximada ......................................... (  ) +2 

  Rio                       (  ) distância aproximada ........................................  (  ) +2 
  Fonte                  (  ) distância aproximada .........................................  (  ) +3 

Poço raso           (  )  profundidade aproximada.................................. (  )+ 3 
OBS: VERIFICAR INFORMAÇÕES: PROFUNDIDADE/ TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO 
POÇO/POPULAÇÃO ABASTECIDA 
 
MATRIZ DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO 
 Soma de cada um dos indicadores e multiplica-se pela presença ou ausência de água superficial a 
distância mínima de 200 metros. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


