
 
UNIVERSIDADE CESUMAR - UNICESUMAR  

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DE ESPAÇO URBANO PARA 

SEPULTAMENTOS 

 

 

 

MARCEL HISAMI HOSHINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2020



 

Marcel Hisami Hoshino 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DE ESPAÇO URBANO PARA 

SEPULTAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Engenharia Civil da Universidade Cesumar – 

UNICESUMAR como requisito parcial para a 

obtenção do título de Bacharel(a) em 

Engenharia Civil, sob a orientação do Prof. 

M.e Claudio De Souza Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2020 



FOLHA DE APROVAÇÃO  

MARCEL HISAMI HOSHINO  

 

 

 

 

ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DE ESPAÇO URBANO PARA 

SEPULTAMENTOS 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia Civil da Universidade Cesumar –

UNICESUMAR   como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) em 

Engenharia Civil, sob a orientação do Prof. Me. Claudio De Souza Rodrigues. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Me. Claudio De Souza Rodrigues - Unicesumar   

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dra. Natália Ueda Yamaguchi - Unicesumar 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. André Ribeiro da Costa - Unicesumar 

 

 



 
 

ANÁLISE DO GERENCIAMENTO DE ESPAÇO URBANO PARA 

SEPULTAMENTOS 

  

 

Marcel Hisami Hoshino  

.  

 

RESUMO 

 

Este artigo teve por intuito discutir sobre as concepções científicas que discorrem a respeito 

do crescimento populacional e da falta de espaço que impactam na relação dos vivos com os 

já falecidos, visando a capacidade de uso do espaço urbano destinado aos falecidos. Nos 

últimos anos tem se percebido uma tendência a verticalização de moradias, e com as 

necrópoles, conhecidas como cemitérios, não será diferente. Com hipóteses de que a 

verticalização se demonstra uma opção cada vez mais próxima, assim como o aumento do uso 

da cremação, diante do cenário atual dos sistemas de sepultamentos. Foi realizada a pesquisa 

com levantamento bibliográfico de artigos relevantes, que analisam os desafios causados 

pelos cemitérios horizontais, como a falta de espaço para a população e contaminações, que 

corroboram com temáticas ambientais e sanitárias. Se faz relevante a concepção que os 

cemitérios se tratam de um espaço com uso específico e temática delicada, pois se trata da 

memória daqueles que já não estão mais em vida, levando em conta como a sociedade encara 

a morte. Dessa forma a investigação vem a demonstrar possibilidade de equilibrar as 

necessidades ambientais e urbanas. 

 

Palavras-chave: Cremação. Necrópoles. Superpopulação.  

 

 

ANALYSIS OF URBAN SPACE MANAGEMENT FOR BURIALS  

 

ABSTRACT 

 

This article aimed to discuss the scientific conceptions that discuss the population growth and 

the lack of space that impact the relationship of the living with the deceased, aiming at the 

ability to use the urban space for the deceased. In recent years there has been a trend towards 

verticalization of housing, and with necropolises, known as cemeteries, it will be no different. 

With hypotheses that verticalization proves to be an increasingly closer option, as well as the 

increased use of cremation, given the current scenario of burial systems. The research was 

carried out with a bibliographic survey of relevant articles, which analyze the challenges 

caused by horizontal cemeteries, such as the lack of space for the population and 

contamination, which corroborate environmental and sanitary themes. The concept that the 

cemeteries are a space with specific use and a delicate theme is relevant, as it is the memory 

of those who are no longer in life, taking into account how society faces death. In this way, 

research has shown the possibility 

 

Keywords: Cremation. Necropolises. Overpopulation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Dados divulgados pela Divisão Populacional da ONU em 2019, demonstram que a 

população mundial atingiu o número de 7,7 Bilhões. O primeiro bilhão ocorreu por volta de 

1800, quase 126 anos depois atingiu os 2 bilhões e foram necessários aproximadamente 50 

anos para dobrar novamente e atingir os 4 bilhões na década de 70. Somos quase 8 bilhões 

agora, estimasse que daqui a 30 anos, teremos mais 2 bilhões somados. Quase 10 bilhões de 

habitantes no mundo disputando por alimento, água e espaço.  

Se levar em conta que esses quase 8 bilhões de habitantes estarão mortos daqui a 100 

anos, logo chega-se à conclusão de que haverá um problema de falta de espaço dobrado, pois 

haverá disputas de espaço entre os vivos e os mortos. A morte é um fator inerente a vida, o 

setor de sepultamos é o setor mais perene que existe, pois, a certeza é só uma, quem está vivo, 

um dia irá morrer.  

Ainda segundo os relatórios apresentados pela ONU em 2019, o Brasil é o sexto país 

mais populoso do mundo. Segundo o IBGE a população Brasileira atual (2020) é de 212 

milhões de habitantes, atrás de países como: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e 

Paquistão.  

Diante do enorme volume populacional apresentado atualmente, percebe-se a 

necessidade de avaliar as melhores formas de políticas públicas voltadas ao gerenciamento do 

espaço urbano destinado a sepultamentos dessa população para o futuro.  

Logo, questiona-se: O Sistema de gerenciamento de espaço urbano para sepultamentos 

atuais é o mais eficiente para dar suporte a todos os falecimentos futuros? E se há 

possibilidades de aprimorara-lo e torna-lo mais eficiente com sistemas compactos sem gerar 

prejuízos sociais e ambientais.  

Então, o objetivo geral que esta pesquisa apresenta é mostrar como o sistema 

atualmente mais comum de sepultamos no Brasil, cemitérios horizontais, pode não ser o mais 

eficiente em questão de aproveitamento de espaços e menores danos ao meio ambiente. E 

mostrar as vantagens em se implementar cemitérios verticais com crematórios.  

Para isso, foram criados os seguintes objetivos específicos: avaliar o sistema atual 

mais comum de sepultamentos no Brasil; mostrar as vantagens de se utilizar técnicas de 

cremação e sepultamento em cemitérios verticais e identificar se é possível ocorrer melhorias 

no sistema atual.  

Parte-se da hipótese que os sistemas de gerenciamento de espaço público nos 

municípios brasileiros destinados a sepultamentos é uma solução provisória, rápida e fugaz 
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para um problema eterno, dos quais, se durante o período de implantação de tais necrópoles, 

fossem solicitadas as mesmas exigências ambientais que se exigem hoje, tais sistemas de 

sepultamento não teriam obtido autorização.  

Pesquisa de finalidade básica estratégica, com objetivo descritivo, empregando 

método hipotético dedutivo e procedimento bibliográfico e documental.  

Por fim, chega-se à conclusão que os objetivos são atingidos e a dúvida em questão 

respondida, com a confirmação da hipótese demonstrando a necessidade de adoção de um 

novo sistema de gerenciamento pública na tentativa de otimizar espaço urbano destinado aos 

sepultamentos.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 METODOLOGIA 

 

Nesse estudo a finalidade classifica-se em uma pesquisa básica, pois o trabalho tem 

como finalidade aprofundar o conhecimento cientifico sobre o proposto tema, sem 

desenvolver métodos para se aplicar na prática. Essa pesquisa básica deixa possibilidade para 

futuros estudos de forma que, se pode chamar de pesquisa básica estratégica, formando assim 

bases para outros pesquisadores.  

Possui objetivo de ser uma pesquisa descritiva, pois se baseia em assuntos teóricos em 

artigos acadêmicos que já foram publicados sobre o tema escolhido e descrever as variáveis 

definidas no tema que foram descobertas, sem interferir nos dados coletados, apenas 

descrever.  

Método aplicado é o hipotético dedutivo, por se tratar de uma pesquisa onde se 

estabelece hipóteses sobre o problema proposto, para assim soluciona-lo e a partir dos 

estudos, pode-se confirmar e refutar as hipóteses, para demonstrar testes confirmem as 

hipóteses.  

Procedimento para obter fonte é buscar artigos cientifico, classificando-o como 

bibliográfico, e como há estudo de alguns textos que não são trabalhos acadêmicos, como leis, 

relatórios estatísticos, também pode ser considerado documental. 

 

2.2 DESAFIOS ATUAIS DO GERENCIAMENTO DE SEPULTAMENTOS 
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A Figura 1 demonstra o total da população em bilhões pelo período de 20 em 20 anos, 

também mostrando a taxa de crescimento populacional no mesmo período.  

 

Figura 1 - Tamanho da população e taxa crescimento populacional mundial 

 

Fonte: (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2019). World Population Prospects 2019.) 

 

Fica evidente pelo gráfico, que a população está aumentando de forma expressiva, e 

que sua tendência é continuar crescendo, mas ao analisar a taxa de crescimento anual percebe-

se que o crescimento ocorre num ritmo menor do que os anos anteriores, ou seja, o por mais 

que a taxa de crescimento populacional seja menor que o ano anterior, ainda assim o aumento 

populacional ocorre, mas em menor velocidade.  

Segundo os relatórios publicados pela Organização da Nações Unidas (2019), a 

população mundial chegou ao número de 7,7 bilhões de habitantes. Leva-se em conta os 

números anteriores da história humana, pode-se observar que o crescimento populacional está 

cada vez mais rápido. Podemos chegar a essa conclusão ao avaliar quando chegamos a 1 

bilhão de habitantes, ocorreu por volta de 1800. Levamos centenas de anos para alcançar esse 

primeiro bilhão, mas não demorou muito até se alcançar o segundo bilhão, só foram 

necessários aproximadamente 126 anos. E quase 50 anos para dobrar e atingir os 4 bilhões.  
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Analisando os números atuais fica evidente que a população está crescendo em um 

ritmo menor do que os anos anteriores, mas ainda continua crescendo. Mas se analisarmos as 

Figuras 2 e 3, veremos as comparações entre as pirâmides etária de 1950 e uma projeção de 

como será em 2100. Muitos fatores interferem nos resultados, como por exemplo, a taxa de 

natalidade, a taxa de mortalidade e a expectativa de vida.  

 

Figura 2 - Pirâmide etária da população mundial em 1950, dados da ONU 

 

Fonte: (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2019). World Population Prospects 2019.) 

 

Graças ao aumento da expectativa de vida e crescimento populacional sem controle, 

hoje já está em quase 8 bilhões de habitantes. E não está perto de estacionar, pois segundo os 

relatórios de previsão da ONU, serão acrescentados mais 2 bilhões até 2050, e em 2100 

seremos aproximadamente 11 bilhões. O Brasil é um reflexo disso, a população brasileira está 

entre as 10 maiores populações do planeta, na posição a 6ª maior população do mundo, atrás 

de China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão. 

A partir do momento que se entende que o número da população atual e futura, em um 

momento irão falecer, seja qual for a causa, logo chaga-se a conclusão de que deverá haver 

algum lugar para o qual todas essas pessoas deverão ser acomodadas após sua morte. É aí que 

vem a questão: será que haverá espaço para todos com o atual sistema ao qual se destina os 

mortos? 
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Figura 3 – Projeção da futura pirâmide etária mundial em 2100, segundo a ONU 

 

Fonte: (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2019). World Population Prospects 2019.) 

 

A falta de espaço em cemitério é um problema que não está presente somente nos 

tempos atuais, é um problema que ver se repetindo ao longo da história humana. Segundo 

Machado (2006) no tempo da Roma Antiga, já se via a visão de necessidade de realizar uma 

destinação especifica para os corpos após a morte. Na Europa do século XIV, com Peste 

Negra, foi uma época onde o enorme contingente de mortes, exigiu um emprenho nas 

políticas públicas para criar leis referentes a necrópoles. 

A enorme concentração de corpos nas criptas das igrejas resultou em um alto índice de 

doenças transmitidas por miasmas. A acelerada urbanização e o desenvolvimento urbano 

também foram fatores importantes na implantação de cemitérios coletivos ao ar livre, uma vez 

que o crescimento populacional descontrolado não permitia mais sepultamentos em capelas e 

igrejas, o que não favorecia mais o aumento da demanda. O cemitério é um empreendimento 

indispensável para toda a sociedade, mas por se tratar de um ambiente de alto risco de 

contaminação e de alto impacto psicológico, sempre foi motivo de preocupação e até 

polêmica (NOGUEIRA, 2013).  

Segundo o autor Machado (2006), aos poucos, a obrigação de construir novos 

cemitérios tornou-se realidade. Logo, havia um fato: crises constantes na mortalidade. 

Portanto, eram necessários padrões mais modernos, alinhados à saúde humana. Velhos 

paradigmas ou valores perderiam seu lugar para as necessidades sociais e políticas. O falecido 
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não era mais apenas um objeto transcendental e mítico comum, mas também um fator 

orgânico, propagando doenças e ocupando o espaço geográfico. Portanto, nos anos 1804 – 

1814, vários cemitérios foram estabelecidos.  

No Brasil não foi diferente, o problema dos cemitérios seguia essa mesma lógica. Os 

enterros aconteceram de forma desorganizada e sem cuidados ambientais. A população, ao 

lado das ordens religiosas ofereceram forte resistência ao controle do estado sobre as 

necrópoles. O fator cultural e as crenças locais permitiram à Igreja administrar as necrópoles 

até 1890. A partir dessa data, tomou corpo a chamada secularização do cemitério, ou seja, o 

domínio administrativo das necrópoles pelo poder público. Desde então, os cemitérios teriam 

sido laicos, assim como o estado (MACHADO 2006).  

Ainda segundo interpretação de Machado (2006), o descaso com a organização do 

cemitério pode ser claramente observado em muitas comunas. Este é principalmente um 

problema histórico. Não existe lei federal no Brasil que regule as leis dos bens funerários, 

especialmente no que diz respeito a necrópoles e sepulturas. Não há, portanto, instrumento 

legal que obrigue os municípios a conceder prerrogativas para assuntos funerários. Assim, 

sendo os serviços funerários, competência predominante dos municípios, os gestores públicos 

têm certa margem quanto à conveniência e possibilidade de investir neste setor ou em 

equipamentos públicos. Portanto, no Brasil existe uma grave perturbação em relação aos 

funerais, cobrança de taxas de morte, construção de depósitos perpétuos e fiscalização de 

empresas e serviços funerários. Em decorrência dessa ineficiência administrativa, observam-

se problemas relacionados à saúde pública e ao meio ambiente. 

 

2.3 LICENÇAS AMBIENTAIS E SEUS IMPACTOS 

 

Com as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 2003) com 

as últimas alterações em 2006 e 2008, foi uma maneira de impulsionar leis com exigências 

que servem como orientação para a implantação dos cemitérios, demonstrando uma forte 

tendência no setor. Pode encontrar vários modelos de Plano diretor pelo Brasil com 

exigências distintas entre si, demonstrando uma liberdade que cabe ao município determina-

las, desde que seguida as exigências do Conama, onde por exemplo, se exige um 

licenciamento ambiental. 

Licenciamento ambiental é um documento do qual comprova que a implantação do 

cemitério no local não causara dados ao meio ambiente, proveniente das mazelas comumente 

causadas pelas necrópoles, como o necrochorume, que pode contaminar o solo e chegar a 
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lençóis freáticos que posteriormente podem ser consumidos por pessoas próximas aos 

cemitérios, quase sempre pessoas de baixa renda sem acesso a água tratada e que dependem 

de poços. 

Como as normas do Conama são atuais, fica o questionamento: Se essas exigências 

existissem quando os cemitérios atuais foram implantados, será que eles teriam sido 

aprovados? A resposta é amplamente discutida, muitos cemitérios passaram por análises de 

solo e água e demonstram que estão contaminando o meio ambiente. Mas pouco se fala sobre 

o assunto, nem se encontra os cemitérios nas listas dos poluentes da natureza, tamanha o 

descaso com o setor.  

No texto de Paula e Sabbdini (2005), as vantagens citadas do cemitério vertical sobre 

o cemitério horizontal são diversas. Uma delas é a licença propriamente dita. No cemitério 

vertical, os requisitos de instalação são os mais baixos, enquanto no cemitério horizontal a 

atenção ao nível natural do solo, das águas subterrâneas, das plantas, dos monumentos e da 

topografia é um fator necessário para as licenças e licenças de funcionamento. Ainda segundo 

os mesmos autores, as maiores vantagens do cemitério vertical são: confortável, rápido, 

seguro e organizado. Outra vantagem é que pode simplificar o planejamento de espaço e 

tempo e reduzir custos. O local deve ser feito de materiais que impeçam o gás de entrar na 

área de circulação de visitantes e trabalhadores. Devem possuir características construtivas 

que impeçam o vazamento de líquidos do acabamento, bem como dispositivos que permitam 

a troca gasosa em todas as células, de forma a proporcionar condições adequadas para a 

decomposição do objeto. 

A problemática é comumente vista, ao que muitos municípios estão com problemas 

sérios de falta de espaço para seus moradores, levando a procurar soluções alternativas, como 

cemitério vertical, ainda pouco popular em vários lugares, inclusive no Brasil. 

No artigo de Paula e Sabaddini (2005), o estudo de casos apresentado foi de acordo 

com os registros históricos da cidade, o Cemitério de Resende foi fundado pela Câmara 

Municipal em 1832 e até a data do artigo era o único cemitério municipal de Resende. O 

principal tipo de sepultamento é o caixão enterrado no solo (o caixão é colocado diretamente 

na cova) e coberto com uma pequena quantidade de solo, formando 5.334 túmulos. Foi 

realizado um inventário para verificar o estado de conservação atual de algumas estruturas.  

Esta etapa da pesquisa permitiu verificar não só os problemas relacionados à 

capacidade instalada do Cemitério Municipal de Resende, mas também problemas 

relacionados à manutenção das instalações. Houve problemas ambientais nas instalações, tais 

como: valas parcialmente abertas e algumas totalmente quebradas, gavetas em condições 
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precárias, ossos expostos e em decomposição, cadáveres e fragmentos de urnas e alta 

concentração residual. 

Já no estudo de Thompson (2015), onde apresenta estudo bibliográfico de 13 artigos e 

cita que a necrópole produz gás metano, bactérias de cemitério e patógenos. No brasil 

principalmente as doenças de veiculação hídrica são hepatite, leptospirose, febre tifoide, 

cólera e poliomielite. Portanto, a água da chuva entra em contato com o corpo em 

decomposição pode ser uma das fontes de disseminação das doenças citadas. O autor também 

conclui, que se centram quase exclusivamente no impacto ambiental e nas soluções oferecidas 

pela verticalização do cemitério para preservar a saúde humana, a segurança do solo e das 

águas subterrâneas e o espaço para o futuro garantido. 

 

2.4 INFLUÊNCIAS DAS CLASSES SOCIAIS NOS SEPULTAMENTOS 

 

Segundo Pires (2008) em seu artigo, descreve que ainda podemos dizer que as 

diferenças sociais também são explícitas nestes empreendimentos, onde os que pouco têm, 

estão soterrados nas áreas degradadas destes espaços, perto de fundos de vale, em retiros, em 

alguns casos diretamente na terra (inumação), sem lápide. Há também a reprodução da 

desigualdade na morte e, nesse contexto, pode-se arriscar a inserção do cemitério como uma 

das mazelas urbanas, assim como da favela, por exemplo. 

Ainda segundo o Pires (2008), há  alguns cemitérios que estão próximos a fundos de 

vales, de formas irregulares, possuem problemas ambientais com relação ao produto de 

decomposição (necrochorume), além da falta de espaço físico para novos enterros. Os mais 

atingidos são, sem dúvida, as pessoas de menor poder aquisitivo, aquelas que não vão 

conseguir, em vida, adquirir terrenos em cemitérios, devido ao alto custo, que acaba sendo 

emergencialmente enterrado em valas rasas e espaços não estruturados, ao menor custo para 

Prefeituras. Essas valas geralmente estão localizadas nas áreas de trás dos cemitérios, que, em 

sua grande maioria, estão próximas aos fundos dos vales. 

Segundo Sanjurjo (2020) durante o período de pandemia do COVID-19 práticas 

estabelecidas histórica e politicamente para a remoção, manuseio e descarte de corpos os 

mortos são, portanto, atualizados durante uma pandemia. Se houver urgência e risco de 

contaminação são capazes de evocar novos procedimentos e dinâmicas também na rotina do 

cemitério podemos perceber fluxos de continuidade com as práticas anteriores que nos 

orientam.  
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O autor mostra que não é à-toa que, na cidade de São Paulo, a Prefeitura apenas 

selecionou o Cemitério São Luís e o Cemitério Vila Formosa, que foram chamados de 

cemitérios "do crime" e de "indigentes", no plano de emergência funerário aprovado em 23 de 

abril. Cemitério estratégico para sepultamento em grande escala dos mortos por Covid-19. 

Tendo em vista que é incerto quanto tempo o novo coronavírus permanece no corpo 

após o sepultamento, e entende que os compostos orgânicos liberados no processo de 

decomposição se degradam e aumentam a atividade dos microrganismos no solo abaixo do 

cemitério, o processo agrava o processo de contaminação e multiplicação do vírus no 

ambiente da necrópole. Assim, o alarme torna-se ainda maior à medida que o corpo humano 

em decomposição começa a servir como um ecossistema para outros seres, incluindo 

bactérias, artrópodes, destruidores de matéria orgânica e patogênicos e outros 

microorganismos, e essas criaturas podem representar uma ameaça ao meio ambiente, bem 

como para saúde pública (NASCIMENTO, 2020).  

 

2.5 SOLUÇÕES PARA OS SEPULTAMENTOS NO BRASIL 

 

Segundo Pires (2008), também é demonstrado uma das possíveis soluções discutidas 

pelos estudiosos, que poderia ser a cremação. Porém, é claro, deve-se levar em consideração, 

principalmente os casos dos indigentes e / ou não identificados e / ou que precisam de mais 

exumação, o problema jurídico, em uma eventual investigação ou processo de identificação, 

sem possibilidade de exumação. Entre outros aspectos, os impactos ambientais, 

principalmente, sugerem a necessidade de um estudo mais aprofundado a fim de buscar 

soluções eficientes e imediatas para o caso dos cemitérios, inseridos no contexto dos males 

urbanos, dentro dos municípios, e devem ser incluídos na agenda de gerenciamento de 

emergências, para a implementação de políticas específicas para o enfrentamento desse 

problema, que atualmente não é priorizado. 

Cada município é dotado de diferenças naturais e por isso é preciso levar em conta 

particularidades no estabelecimento de diretrizes de ação. Por outro lado, não basta ter 

legislação completa e perfeitamente adequada à realidade municipal se não houver 

fiscalização que garanta a sua aplicação, tendo em vista os fins a que se propõe. Para planejar 

bem as ações da prefeitura, seja em que área estiver, deve-se definir a meta do plano do 

governo, que deve estar refletido no orçamento, e considera-se que essas metas, o espaço que 

a necrópole deveria ter, devido à complexidade de seus problemas envolve, no campo da 

administração pública, segundo o mesmo autor. 
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No mesmo artigo de Pires (2008) para mitigar os efeitos dos cemitérios, é necessário 

legislar decretos específicos que determinam este tipo de projeto para a implementação do 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA RIMA). a fim de fornecer este relatório, um estudo de 

viabilidade de identificação anterior é realizado, verificando condições do local, tipo de solo, 

localização e profundidade do lençol freático. Além disso o trabalho deve ser feito verificando 

outros fatores importantes: que o local precisa para fundar um cemitério. Para obter a licença, 

o empreendimento passa pela licença anterior, licença de instalação e, por finalmente, a 

licença de operação. Uma vez licenciado, os sistemas devem ser implantados para mitigação 

mais adequada a cada situação, sejam filtros biológicos ou não (considerado por muitos como 

ineficaz), poços de água, redes de esgoto na superfície, mecanismo de conversão de água, 

caminhões de lixo seletivos, construção de carneiras e outros procedimentos que podem ser 

considerados necessários cada empreendimento, de acordo com suas especificidades.  

O cemitério deve estar integrado à cidade. O município deve protegê-lo, colocá-lo à 

disposição dos moradores, respeitá-lo e utilizá-lo. Como há poucos turistas nesses espaços, 

esses espaços carecem de segurança, índices de criminalidade e furto de objetos de valor 

ainda são comuns. Ainda há questões legislativas sobre ocupações e uso do solo, que 

restringem essas atividades a determinadas áreas da cidade, e dificilmente há terras mais 

compatíveis para esse fim (PIRES 2008). 

O Brasil em comparação a outros países, obteve menos resistência a cremação, mas 

ainda não se popularizou. No artigo de Santos (2019) é evidente quanto à Romênia, o Brasil 

se manifesta ainda mais tarde na inauguração do crematório, cuja primeira filial só foi criada 

em 1974 por iniciativa social: o Crematório Municipal de São Paulo. Apesar da baixa 

demanda inicial, instalações desse tipo se espalharam ao longo dos anos e atualmente são 

mais de 40 crematórios espalhados pelo país, em linha com a tendência dos países ocidentais 

em geral, mas não no contexto romeno.  

Apesar da baixa popularidade inicial da cremação brasileira, ela não teve movimentos 

oficiais fortes contra sua implementação, no último quarto do século XX, além da falta de 

veto da religião católica dominante no país. Mesmo no Brasil, na ausência de uma sociedade 

crematória, as opções foram aumentando, como vários comportamentos sociais, mudaram ao 

longo do tempo, discutir a cremação em países de origem católica, como Itália e França, 

aponta que a Igreja Católica Romana, apesar de sua proibição por séculos, mostra 

aproximação da prática (Santos, 2019).  

Ainda segundo Santos (2009), a justificativa de cremação que se mostra como uma 

solução benéfica para o problema da falta de terreno urbano para sepultamento, não torna 
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mais aceito para uma cultura que predominantemente vê a prática como algo ainda exótico. É 

mais um exemplo de que o destino dos mortos escapa ao viés exclusivamente utilitário, 

resultante das formas de olhar para o mundo e contextos culturais complexos. 

Já no artigo de Da Silva Rodrigues (2017), vemos uma análise do Cemitério Municipal 

de Maringá, com entrevista de campo com visitantes, e conclui-se que para tentar resolver o 

problema do cemitério, é necessário ocupar melhor o espaço, por exemplo: demolir o antigo 

ossuário e fazer sepulturas nele, além de investir em obras que demandem menos espaço, 

como a substituição das paredes por estruturas pré-fabricadas. Acreditamos que o 

aproveitamento desses espaços e o investimento na verticalização do cemitério, com gavetas 

pré-moldadas de concreto e na construção de um crematório, podem prolongar a vida do 

Cemitério de Maringá. Além disso, são formas de sepultamento que causam menor impacto 

ambiental do que o sistema convencional utilizado atualmente. Outra alternativa seria acabar 

com a eternidade dos túmulos, fazer um rodízio, onde cada pessoa ficaria na cova de três a 

cinco anos e após esse período ser feita uma exumação e os restos mortais seriam transferidos 

para ossuários dentro do próprio cemitério. 

Para Nogueira (2013), em seu artigo argumenta que o cemitério já existente deve se 

adaptar à resolução. Se houver responsabilidade ambiental em cemitério em operação, a 

pesquisa técnica deve incluir medidas para minimizar o impacto. Essa pesquisa pode exigir 

medidas como a interceptação de áreas críticas de uma perspectiva ambiental, o plantio de 

redes de drenagem de superfície e a calagem do solo. Também pode exigir que a tumba seja 

restaurada, como impermeabilizar a tumba ou outras tecnologias aprovadas pelo departamento 

de proteção ambiental como uma medida para evitar que bactérias necróticas saiam da sala da 

tumba. 

Por fim o autor Rothstein (2019), demonstra em seu artigo os desafios de alterar 

sistemas que envolvam crenças e mitos. Uma visão global influencia paradigmas de 

comportamento e definem o espírito de cada época. Para acelerar a aceitação de alternativas 

às tradições culturais atuais, o projeto tem a capacidade de modelar a evolução de uma 

imaginação atualizada. Em resposta às realidades sociais, científicas e ambientais 

contemporâneas, é legítimo banir a prática do sepultamento e a prática da resolução dos 

desafios ambientais urbanos, são um incentivo à inovação e uma perspectiva progressiva.  

Discutir com responsabilidade a mortalidade humana permanece em espaços 

projetados para fornecer uma sociedade moderna, é uma responsabilidade ética e social de 

qualquer civilização avançada. Para acelerar os processos de decomposição, tecnologias de 
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metamorfose e processos científicos mais apropriados foram desenvolvidos. Já está disponível 

formas de avanços da indústria funerária (ROTHSTEIN, 2019). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Ao analisar os dados obtidos pelos relatórios da ONU, foi possível obter informações 

referentes ao histórico no número populacional mundial, e prever, através de simulações e 

projeções, qual será o possível impacto numérico dos próximos anos. Os gráficos confirmam 

a hipótese que é uma tendência de que a população mundial irá aumentar de forma 

significativa, e reforçando a necessidade de espaço para essa população. 

Ao analisar os dados do IBGE junto com os relatórios da ONU foi possível verificar 

que a população brasileira está entre as maiores do mundo, e que seu crescimento ocorre de 

forma significativa, mas mostra que a cada ano a taxa de crescimento diminui, ou seja, 

podemos observar que ocorre o crescimento, mas de forma mais lenta com o passar do tempo. 

Através da resolução do Conama, pode-se obter informações das normas referentes 

aos Cemitérios, é que há cemitérios horizontais e vertical, cada um apresenta uma lista 

especifica de exigências ambientais para sua implantação. Ao analisar as exigências, foi 

constatado, que as regras para cemitérios verticais são menores e menos rigorosas, em 

comparação aos cemitérios horizontais. Ou seja, seguindo as orientações da resolução do 

CONAMA, um cemitério vertical seria mais acessível em mais lugares do que o horizontal. 

As alterações que a resolução sofreu ao longo dos anos, só vem a confirmar, que os problemas 

atuais impulsionam novas resoluções referente ao tema. 

No artigo de Sanjurjo (2020) e Nascimento (2020), foi possível verificar informações 

relevantes aos cemitérios durante o período da pandemia pelo coronavírus de 2020, mostrando 

que a precariedade dos cemitérios ficou mais evidentes devido ao enorme contingente de 

mortos no período. O artigo também evidencia que as diferenças sociais impactam nas 

condições dos cemitérios, e que há uma relação entre forte entre ambos. 

Com o material científico de Rothstein (2019), verificamos que a preocupação com o 

espaço para sepultamento não é uma exclusividade do Brasil, pois no artigo demonstra que 

em Nova York o problema também se apresenta ao longo dos anos, por isso o artigo trás 

possíveis soluções ecológicas para o problema, segundo o mesmo, sepultamentos 

convencionais não são as melhores opções. Segundo o autor, é possível transformar a matéria 

orgânica, com formas tecnológicas, que envolvem, por exemplo, desidratação através de 



16 

 

congelamento em nitrogênio e câmara a vácuo, que segundo o artigo, acelerariam a 

decomposição da matéria orgânica, chamado método de Promession. O autor também cita a 

cremação pelo método de Hidrólise alcalina, chamado de cremação sem fogo, onde 

substancias químicas dissolvem o cadáver em 3 horas. Ou seja, como artigo, foi possível 

contatar a tecnologia aliada ao sepultamento de forma ecológica. 

Nos textos de Pires (2008), Nogueira (2013) e Thompson (2015), obtivemos 

informações relevantes aos problemas ambientais que os cemitérios venham a causar, como 

contaminação ao lençol freático. Demonstra que os impactos ambientais causados pelos 

cemitérios, tem forte potencial de poluição das águas subterrâneas. Demonstra-se que embora 

a legislação tenha mudado ao longo do tempo, os cemitérios que já existem, continuam com 

os mesmos problemas. Os autores assim como outros autores, cita a questão de diferença 

social, como um fator interferente nas condições dos cemitérios. 

Quanto a referências específicas sobre cremação, o artigo de Santos (2019), nos 

permitiu perceber as comparações históricas do Brasil com a Romênia no contexto da 

cremação, a partir disso, concluir que embora o Brasil ainda não tenha passado por uma forte 

rejeição, ainda assim não se tornou a forma mais popular de sepultamento. O texto trouxe os 

desafios que um país como a Romênia enfrentou forte rejeição ao método de cremação por 

questões políticas e religiosas. 

O texto de Machado (2006) e Thompson (2015), descreve que as questões culturais 

são interferentes diretos na utilização do cemitério, e que os municípios têm muita liberdade 

quanto as prerrogativas funerárias. A partir deste artigo obteve-se dados históricos de 

sepultamentos ao longo dos séculos até os dias de hoje, mostrando que o problema com 

destino correto dos mortos é uma preocupação que perpetua. O texto também se usa das 

temáticas sanitária e de saúde pública para argumentar as negativas formas de utilização dos 

cemitérios. 

De Paula (2005) entregas as comparações entre os cemitérios verticais e horizontais e 

conclui que as exigências para o licenciamento de cemitérios verticais são menores e que 

poderia solucionar problemas de falta de espaço, para isso ele utiliza o estudo de casos de 

Resende. O cemitério vertical, segundo o autor, poderia dar espaço para sepultamentos 

futuros. Ou seja, seria favorável. 

Da Silva Rodrigues (2017), através de sua pesquisa de campo, na cidade Maringá no 

Paraná demonstra a opinião publica com relação ao cemitério, evidencia que a maioria da 

população visita o cemitérios em datas específicas, como feriado de Finados, que embora 

satisfeitos com o cemitério municipal, enxergam as melhorias que poderiam ocorrem no local 
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e mostram-se abertos a cremação como forma de otimizar espaço de sepultamento, autor 

também cita as possíveis integrações dos cemitérios com a população através e academias 

públicas e locais para refeições. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Ao iniciar este trabalho de pesquisa, constava-se que havia uma tendência da 

verticalização dos cemitérios, diante das limitações dos que já existem e das projeções futuras 

que serão necessárias. Se fez necessário esta pesquisa para demonstrar que assim como as 

cidades, que possuem seus limites de espaço em suas ruas, avenidas para lotes de moradias 

dos vivos, também há falta de espaço para abrigar os mortos. A tendência da verticalização foi 

observada em artigos que surgiram nos últimos anos sobre o tema, da mesma forma com que 

os artigos referentes aos problemas ambientais envolvendo cemitérios também estavam em 

evidência. Demonstrando um momento de fragilidade ao tema, onde haviam pesquisas que 

demonstravam problemas com falta de espaço urbano e problemas com más condições do 

sistema atual, onde envolviam problemas com contaminação e poluição do meio ambiente por 

necrochorume, somado esses temas, com a temática de memória e respeito aos que já se 

foram. É um tema que embora banalizado e lembrado poucas vezes, ainda assim é um tema 

importante para os vivos que lidam com os mortos.  

Diante do tema proposto, a pesquisa teve como objetivo geral analisar as condições do  

sistema mais comum de sepultamentos no Brasil atualmente, que é a inumação de cadáveres 

em cemitérios horizontais; e verificar as soluções viáveis para os possíveis problemas que 

poderia haver no quesito: falta de espaço. Demonstrar que o aumento de escolhas por 

cremação e cemitérios verticais para cinzas seria uma opção adequada para solucionar a 

impotência das gestões urbanas com espaço e degradação ambiental. E constata-se que esse 

objetivo geral foi atendido pela pesquisa, pois o trabalho conseguiu verificar que a temática 

proposta já é uma problemática não tão distante, e que a solução já é considerada viável em 

alguns relatos onde foi implementado ou foi proposto.  

Dos objetivos específicos que estavam presente no início da pesquisa, estavam, 

verificar se haviam problemas em cemitérios horizontais, visto que foi solucionado 

rapidamente esse objetivo, ao verificar que o assunto de vários artigos publicados, 

demonstrando que ocorrem contaminações e poluições por necrochorume, uma substância 

poluente presente em cemitérios com cadáveres em processo de decomposição, dos quais 
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podem agravar seriamente as condições de solo e água. Além, é claro da falta de espaço, que 

foi um dos objetivos específicos, verificar se havia problemas nesse quesito, e também foi 

atendido, a falta de espaço é uma realidade em inúmeros municípios brasileiros.  

Como um dos objetivos específicos, a análise das vantagens relacionadas ao uso da 

cremação e dos cemitérios verticais, foi atendido ao analisar artigos que demonstram a 

eficiência do sistema ao não poluir solo e água e em diminuir ao máximo o espaço ocupado 

para acomodar as cinzas dos que já faleceram. Com isso, o objetivo de verificar a possível 

implantação, também se atendeu, demonstrando as grandes melhorias que ocorrem ao se 

implantar o sistema proposto.  

A pesquisa partiu da hipótese de que as gestões de espaço destinado a sepultamentos 

não estavam preparadas para os futuros ocupantes do espaço, ou seja, era uma solução 

provisória para um problema eterno, então fez-se o teste dessa hipótese, confirmando que em 

muitas cidades do Brasil, já não há onde se possa implantar um cemitério com as atuais 

exigências do CONAMA, inviabilizando continuar nas mesmas condições de gestão.  

O estudo possuía a intenção de ser uma pesquisa básica estratégica, com objetivo 

descritivo, apresentando abordagens qualitativas, empregando método hipotético dedutivo e 

procedimento bibliográfico e documental. Diante da metodologia proposta, observa-se as 

possiblidades de se realizar uma análise das leis referentes aos sepultamentos e os direitos dos 

mortos, mas diante da limitação de recursos, só foi possível realizar as condições propostas 

nos objetivos previamente estipulados.  

Ao finalizar este estudo, pode-se realizar propostas com sugestões de estudos futuros, 

como a viabilidade de revisão de leis que envolvam sepultamentos, bem como as possíveis 

alterações do plano diretor dos municípios para implantação de cemitérios ou edificações 

destinadas a esses objetivos. Também pode-se sugerir o estudo de campo para analisar a 

aceitação de uma determinada população quanto aos cemitérios verticais com cremação, do 

ponto de vista de diferentes religiões do Brasil. 
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