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 O Estudo de Impacto de Vizinhança busca sistematizar e apresentar as informações 

para que o município compreenda, às condições de funcionamento das atividades de 

crematório da Empresa Crematório Anjos de Luz LTDA, localizada na Linha 2 Sec. Paiol 

Grande, no município de Erechim, apresentando os principais impactos nos ambientes 

socioeconômico, natural, tecnológico e de infra-estrutura existente, juntamente com as 

medidas de mitigação executadas.    

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

 

Razão social: Crematório Anjos de Luz LTDA 

Nome do responsável legal/ pessoa de contato: Luiz Walter Andreetta 

CNPJ (CGC) *: 39.445.771/0001-28 

Endereço: Linha 2 Sec.Paiol Grande, Erechim/RS 

Localização: Long. 372667.47 m E/ Lat. 6935962.78 m  

Telefone: (54) 99656-9148 

E-mail: jardimeterno22@gmail.com  

Atividades Principal (conforme CNPJ):CNAE 96.03-3-02 - Serviços de cremação  

Horário de funcionamento: 7:45 – 11:45 e  13:15 – 17:45. 

Data de início de funcionamento da atividade no local: 03/02/2022 

Autorização Geral/FEPAM: 0037/2022 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO RIV: 

 

Nome:Anelise Sertoli Lopes  

Qualificação: Eng. Ambiental CREA/RS 174053 

Telefone:(54) 99656-9148 

E-mail: sertolianelise@gmail.com 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Localização do empreendimento 

 O empreendimento localiza-se na região Norte do Rio Grande do Sul, no município de 

Erechim/RS, na Linha 2 Sec. Paiol Grande, as margens da ERS 135, nas coordenadas 

geográficas Latitude: 6935962.78 m E Longitude: 372667.47 m E, sob matricula nº 47.507, 

sendo que a atividade ao entorno da mesma é predominantemente a agricultura. 

A Figura 1 apresenta a localização do empreendimento. 

 

 

Figura 1: Localização da área do empreendimento 
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Descrição do empreendimento 

 

É um projeto pioneiro no município de Erechim, pois o município não conta com 

nenhum crematório instalado até o presente momento. Segundo IBGE (2020) estima-se que 

Erechim tenha uma população de 106.633 pessoas no presente ano, sendo o 19º município 

no ranking dos municípios mais populosos do Rio Grande do Sul.  

Consequentemente, com o aumento da população, tem-se um maior ciclo de 

nascimentos e óbitos, aumentando a demanda por áreas ou opções de destinação dos corpos 

quando da ocorrência dos falecimentos. Sendo assim, é de extrema importância a criação de 

opções ou alternativas que visem suprir essas demandas de maneira viável econômica e 

ambientalmente correto. 

A atividade a ser desenvolvida no local é um crematório para restos mortais humanos 

utilizando um forno Jung, modelo CR27C12. O forno a ser implantado prevê a redução dos 

restos mortais a fragmentos de ossos (cinzas) por meio da combustão e da desidratação, 

sendo que possui câmaras isoladas e devidamente preparadas. Os gases que são gerados na 

queima são direcionados a uma câmara de tratamento, gerando emissões atmosféricas com 

valores permitidos. O resíduo sólido resultante do processo é entregue à família do ente 

querido, que se responsabilizará pelo destino final de suas cinzas. 

 

O forno possui duas câmaras de combustão, sendo elas: 

Câmara Primaria - Câmara onde é inserida a urna (caixão) com os restos mortais e 

onde corre sua incineração. Esta câmara é projetada para direcionar os gases gerados na 

queima para a câmara secundaria. 

Observação: para que o queimador da câmara primaria seja ligado, é necessário que a 

porta do forno esteja totalmente fechada e que a câmara esteja pré-aquecida. 

Câmara Secundaria - Câmara que recebe os gases produzidos no processo de queima 

realizado na câmara primaria. Durante a passagem por esta câmara os gases são queimados 

novamente a fim de eliminar por meio de elevadas temperaturas resíduos e partículas tóxicas 

geradas na incineração dos restos mortais. Após esta queima os gases são direcionados a 
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chaminé do forno por onde saem inodoros e limpos conforme requisitos da legislação 

ambiental. 

 

O projeto referente à obra irá prever a reforma e ampliação de um prédio já existente, 

sendo que o prédio será composto basicamente por recepção, sala de despedida, banheiros, 

sala de serviços gerais e manutenção, sala do forno e estacionamento. Os resíduos a serem 

gerados no crematório serão as cinzas (que serão entregues as famílias), resíduos de 

escritório e sanitários e efluente sanitário, o qual deverá ser encaminhado à fossa séptica. 

O cerimonial para a cremação ocorre conforme a cultura ou o credo de cada família, 

sendo que a realização destas cerimônias é de responsabilidade da própria família. Esta 

providenciará a funerária e o aparato necessário para execução do féretro como urna 

mortuária, ornamentação, coroa de flores, documentação, entre outros necessários para a 

realização do velório. 

Posteriormente ao cerimonial, o corpo é encaminhado para a sala de cremação. Esta 

sala irá possuir câmara fria para que o corpo seja acondicionado por até sete dias, caso seja 

necessário, até que seja providenciada toda a documentação necessária para a realização da 

cremação quando houver algum tipo de pendência legal. 

 

A cremação propriamente dita é realizada em aproximadamente 90 minutos. Logo 

após este processo, as cinzas resultantes são disponibilizadas à família para que esta realize 

a destinação escolhida para as mesmas. 
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A figura 2,  abaixo descreve basicamente como funcionara o processo de cremação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Fluxograma do processo de cremação 

 

4. ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

O presente estudo foi desenvolvido considerando os aspectos ambientais e do meio 

socioeconômico, foram obtidos dados secundários junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e a Prefeitura de Erechim.  

A base econômica do município se concentra, fundamentalmente, na agropecuária, 

agricultura e no comércio, além de contar com forte setor em saúde e educacional 

(universitário). A produção e a renda gerada no município estão centradas nos setores do 

comércio, sobretudo o varejista, e de serviços incluído o ramo da construção civil, responsável 

pela maior parte dos empregos gerados localmente; mais de 70% do emprego gerado no 

município de Erechim está no setor terciário.  

Área de influência é aquela que de alguma forma sofre ou exerce influência sobre o 

empreendimento, seja nos aspectos físicos, bióticos ou socioeconômicos. A área de influência 

está dividida em Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de 

Influência Indireta (AII). 
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Área Diretamente Afetada (ADA) – De acordo com o Art. 7º § 1º da Instrução 

Normativa Nº 13, de 19 de julho de 2013, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente/IBAMA, 

a ADA define-se por compor a área necessária para a implantação do empreendimento, 

incluindo seus canteiros de obras, vias de acesso existente e as que necessitam ser 

construídos, ampliados ou reformados, bem como todas as atividades relacionadas ao uso 

exclusivo do empreendimento. 

Com base nesta definição, a ADA delimitada para este estudo é o perímetro privado do 

Crematório Anjos de Luz. 

 

Área de Influência Direta (AID) – A Área de Influência Direta (AID) é a área 

geográfica diretamente afetada pelos impactos decorrentes do empreendimento, corresponde 

ao espaço territorial contíguo e ampliado da ADA, e como esta, deverá sofrer impactos, tanto 

positivos quanto negativos. 

Os potenciais impactos diretamente causados aos meios são proporcionados pelas 

modificações espaciais na área de instalação do empreendimento, bem como seu entorno. 

Para a AID do meio físico, biótico e socioeconômico definiu-se o raio de 1 km da cerca 

patrimonial do empreendimento. 

Dentro deste raio, encontram-se áreas rurais e industriais. Como principal critério para 

definição da área de influência direta, considerou-se os principais fragmentos de relevância 

ecológica, vias de acesso e instalação próximas. 

 

Área de Influência Indireta (AII) – A Área de Influência Indireta (AII) foi definida como 

eventual área de refúgio de indivíduos e espécimes afetadas dentro da ADA. Considerando 

este refúgio com área no mínimo equivalente a diretamente afetada, além dos limites desta, 

estabeleceu-se o raio equivalente a todo perímetro do município de Erechim como AII.  

A AII para o meio socioeconômico, no que diz respeito às questões de serviços, 

comércio e finanças entre outros, compreende todo o município de Erechim. Qualquer outro 
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perímetro que desconsiderasse algum bairro ficaria sujeito a adaptações e previsões que 

poderiam comprometer a análise. 

A escolha de todo o perímetro de Erechim é fortalecida pelos benefícios que o 

empreendimento deve trazer à economia do município, criando empregos diretos e indiretos, 

gerando impostos e taxas nos estabelecimentos que vivem em função do seu movimento. 

 

A figura a seguir apresenta o mapa de localização do empreendimento indicando as 

áreas de influência.  

 

Figura 3: Área de influência do empreendimento. 
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Figura 4: Entorno do empreendimento (circundado em amarelo). Mosaico de áreas 

convertidas para a agricultura e manchas de vegetação nativa. 

 

 

Figura 5: Cemitério jardim/ parque 
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Figura 6: Cemitério jardim/ parque 

 

 

Figura 7: Cemitério jardim/ parque 
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Figura 8: Futuras instalações do Crematório 

 

 

Figura 9: início da obras de reforma 
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Figura 10: Atual situação das edificações do Crematório 

 

Figura 11: Pórtico de acesso ao Cemitério a direita edificação administrativa do mesmo e 
edificação a esquerda futura instalações do crematório 
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5. APONTAMENTOS E ANÁLISES 

 

O Estudo irá apresentar os aspectos e análise relacionados com a atividade sobre as 

áreas de influência observando o descrito no art. 4° da Lei Municipal 220/2019 que “Define os 

empreendimentos e atividades que dependerão de elaboração de Estudo Prévia de Impacto 

de Vizinhança (EIV) e dispõe sobre sua elaboração e análise, nos termos do Estatuto da 

Cidade (Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de2001)”, assim sendo:  

“Art.4º O EIV/RIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 

negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população 

residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes 

questões:” 

 

 

 

I – adensamento populacional; 

A instalação do empreendimento, não ira influenciar no adensamento populacional, por 

se tratar de uma atividade de crematório. 

 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

A instalação do empreendimento, não ira influenciar a utilização de equipamentos 

urbanos e comunitários, por se tratar de uma atividade de crematório e  estar localizada na 

zona rural do município. 

 

III – uso e ocupação do solo; 

A implantação do crematório seguirá algumas etapas, possibilitando assim um melhor 

e mais eficiente andamento das atividades envolvidas na integralização do empreendimento. 

As etapas básicas a serem seguidas na implantação do empreendimento, após a 

aprovação das solicitações aos órgãos ambientais competentes, bem como dos estudos 

ambientais exigidos, consistem em: 
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• Reforma e ampliação do prédio já existente no local, estrutura física que irá 

abrigar o forno e as salas de operação do crematório, recolhimento e destinação 

dos resíduos de construção civil; 

• Encomenda e fabricação dos fornos; 

• Instalação dos fornos; 

• Execução das obras de estacionamento, jardins e outras estruturas correlatas ao 

empreendimento; 

Assim, como a área em questão faz parte de uma área onde se desenvolve a atividade 

de cemitério, e parte da edificação já esta consolidada no local o uso e ocupação do solo será 

em um área de 2500 m² , sendo esta dividida em área edificável e área livre. 

 

IV – valorização/desvalorização imobiliária; 

Com a implantação do empreendimento no local as áreas da matricula e as áreas ao 

entorno, não sofreram valorização ou desvalorização considerando que no local já esta 

instalada um cemitério parque, que a área do crematório será uma pequena fração desta área 

como já informado anteriormente e que as áreas ao entorno são utilizadas para atividade de 

agricultura. 

 

V – alteração no tráfego e/ou demanda por transporte público; 

O empreendimento não irá intervir na alteração do trafego, pois já existe um Cemitério 

jardim/ parque no local e tão pouco na demanda por transporte público. 

 

VI – ventilação e iluminação; 

Referente a ventilação não ira sofre alteração, por se tratar de área rural a implantação 

do edificação e da nova edificação e já reforma da já existente, não irão influenciar. Referente 

a iluminação externa do empreendimento será mantida as mesmas utilizadas no cemitério 

jardim/ parque. 
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VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural; 

 Em relação a  paisagem urbana, não aplicável, pois o empreendimento esta localizado 

em área rural. Referente ao patrimônio natural e cultural não ira sobre influência significativa, 

pois se trata de uma atividade compacta e local. 

 

VIII – indicação de equipamentos geradores de ruídos; 

Para operação do crematório estão previstos 2(dois) equipamentos geradores de 

ruídos. O triturador de osso, mas o ruído é praticamente zero que será instalado em um local 

fechado e apropriado para o seu uso, e o forno de cremação, onde este gera ruído durante o 

processo de queima. Ambos equipamentos geradores de ruídos não devem causar impactos 

a área externa do empreendimento, mantendo seu impacto somente as áreas internas da 

propriedade. 

 

 

 

IX – impacto e capacidade da infraestrutura urbana relacionada a: 

a) Fornecimento de água = através de poço artesiano, pois na área não tem 

abastecimento pela concessionária 

b) Fornecimento de energia elétrica = fornecido pela RGE 

c) Atendimento das necessidades de comunicação = através de internet via fibra ótica 

e telefone, ambos já instalados. 

d)  Demonstração da capacidade de esgotamento sanitário e drenagem urbana 

pelos sistemas existentes ou indicação de solução a ser viabilizada pelo 

empreendedor = utilização de fossa, filtro e tanque séptico, ambos já instalados na 

utilização da atividade administrativas do cemitério, o sistema será ampliado se 

necessário para atender a demanda da atividade do crematório. Na área não tem 

instalações de rede de esgotamento sanitário. 
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6. SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

O quadro a baixo apresenta a Avaliação de possíveis impactos positivos e negativos, 

diretos e indiretos, imediatos, a médio e longo prazo, temporários e permanentes sobre a área 

de influência do projeto. 

 

Impactos P N PE T IR R AP BP 

Introdução de mais um serviço disponível a 

comunidade local X  X  X  X  

Arrecadação de impostos para o município X  X  X  X  

Alteração dos níveis de ruídos  X  X X   X 

Alteração da qualidade do ar  X  X  X  X 

Alteração da qualidade do solo e das águas 

superficiais e subterrâneas  X X   X  X 

Ruído/ Afugentamento da fauna  X X  X   X 

Atração de vetores/ acidente com animais 

peçonhentos  X  X  X  X 

* Positivos (P); Negativos (N); Permanente (PE); Temporário (T); Irreversível (IR); Reversível 

(R); Alta Probabilidade (AP) e Baixa Probabilidade (BP). 

 

Abaixo estão apresentadas as medidas mitigadoras dos impactos negativos, que o 

empreendedor realiza na atividade. 

 

Introdução de mais um serviço disponível a comunidade local 

O município de Erechim hoje não possui nenhum Crematório, o que favorece as 

superlotações dos cemitérios municipais, gerando um problema urbanístico e ambiental. A 

inserção deste serviço irá promover um impacto positivo para o município e para comunidade 

local. 
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Este impacto deverá ocorrer na fase de operação, possuindo natureza positiva, com 

escala temporal imediata. A duração deste impacto é considerada permanente e irreversível, 

a sua magnitude é definida como moderada e de alta probabilidade de ocorrência.  

 

Arrecadação de impostos para o município 

É devidamente claro que a inserção de um novo empreendimento no município deverá 

aumentar a arrecadação de impostos, tanto para fase de instalação do empreendimento, 

quanto para a operação. Possui natureza positiva, com escala de duração de médio prazo. A 

duração deste impacto é considerada permanente e irreversível. A sua magnitude é definida 

como forte e de alta probabilidade de ocorrência. 

 

Alteração dos níveis de ruído 

De acordo com Calixto (2002), o ruído pode ser definido como um som não desejado 

ou toda energia acústica capaz de alterar o bem-estar psicológico ou fisiológico do homem, 

causando diversos efeitos imediatos, dentre eles: 

 Interferência na comunicação, dificultando a conversa entre pessoas, a escuta de 

programas de televisão ou rádio, e até mesmo a comunicação via telefone; 

 Redução do desempenho na execução de tarefas que necessitam de ambiente 

de trabalho calmo, assim sendo ruídos extremos pode impedir a realização de 

certas tarefas e até mesmo ser agente causador de acidentes e trabalho; 

Além dos efeitos imediatos, podem ser identificados efeitos a exposição prolongada, 

são eles: 

 Modificação comportamental, estresse, sentimento de incômodo, e esgotamento 

físico. O ruído pode induzir alterações de comportamento que vão desde uma 

excitação até reações agressivas. 

Durante a fase de obras de reforma/ampliação da edificação existente, máquinas e 

equipamentos mais ruidosos poderão ser utilizados, gerando um ruído mais constante e 

incomodo. Na fase de operação este impacto será reduzindo, quase se tornando 

imperceptível.  
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O impacto irá ocorrer no momento das atividades de reforma/ampliação e durante o 

funcionamento do empreendimento, possui natureza negativa e escala temporal imediata. A 

duração deste impacto é considerada permanente O impacto ocorrerá somente durante 

determinado período (funcionamento do equipamento), irreversível, com magnitude fraca, 

média probabilidade de ocorrência resultando em uma categoria de importância baixa. 

 

Alteração da qualidade do ar 

Durante a fase de reforma/ampliação do empreendimento, as emissões atmosféricas 

mais significativas serão constituídas basicamente de material particulado em suspensão 

(PTS) e a suspensão de partículas (poeira) no ar, por efeito da ação dos ventos, da 

movimentação de materiais, têm o potencial de atingir no máximo, dezenas de metros. Com 

base neste contexto, é esperado que essas emissões fiquem restritas a AID. 

Durante a fase de operação do crematório, a fonte de emissão é um forno para 

cremação, modelo CR27C12, fabricado pela empresa Jung Tecnologia para Processos 

Térmicos. Possui a capacidade de até 5 cremações por dia (30kg/h). O combustível utilizado é 

gás liquefeito de petróleo (GLP). A queima deste e do material a ser cremado são as fontes de 

geração de emissões atmosféricas, no entanto o próprio forno tem instalado um sistema de 

controle de emissões atmosféricas. 

O impacto possui natureza negativa, escala temporal imediata, com duração 

permanente O impacto ocorrerá somente durante determinado período (funcionamento do 

equipamento), pois o impacto também está relacionado a fase de operação do crematório, 

podendo ser reversível se forem executadas as medidas mitigadoras e compensatórias. Sua 

magnitude será moderada, pois atingirá mais precisamente a ADA e AID, com probabilidade 

de ocorrência mediana e categoria de importância média. 
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Alteração da qualidade do solo e das águas superficiais e subterrâneas 

Para fase de operação se espera um baixo volume de efluente, estima-se um total de 2 

funcionários fixos para operação do Crematório e uma movimentação diária vai depender do 

volume de cremações. 

Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento devem seguir o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos, sendo que sua destinação incorreta também pode ocasionar 

impacto à qualidade do solo e das águas superficiais e subterrâneas. 

Considerando a fase de ampliação e operação do crematório, é previsível a geração dos 

seguintes tipos de resíduos: 

 RDC – Resíduos da construção civil; 

 Orgânicos (restos de alimentos); 

 Plásticos; Metais; 

Este impacto irá ocorrer durante as obras de instalação e durante a operação. Atingirá 

principalmente a ADA. 

A natureza do impacto é negativa. Sua duração será permanente, podendo ser 

reversível se tomadas às medidas de controle adequadas. A magnitude é fraca devido ao 

tamanho do empreendimento com probabilidade de ocorrência e categoria de importância 

baixa. 

 

Ruídos / Afugentamento da fauna 

O afugentamento da fauna na AID já vem ocorrendo em vista da atual ocupação 

antrópica, o que provoca modificações no ambiente da AID. As obras de instalação do 

Crematório contribuirão com o aumento de ruídos nesta área, principalmente, pela 

movimentação de trabalhadores e maquinário. Este impacto faz com que a fauna se desloque 

para longe da área e possa ocasionar atropelamentos de animais. É importante lembrar que a 

área do Crematório já se encontra alterada de suas condições pretéritas, sendo pequenas as 

áreas a sofrerem alterações, sem a presença de vegetação natural, o que em muito reduz a 

presença da fauna nativa no local. 
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Este impacto possui natureza negativa, com escala temporal de médio prazo visto que 

as áreas a sofrerem interferência são desprovidas de vegetação nativa. Sua duração é 

considerada permanente, sendo também irreversível o impacto por não haver como recuperar 

as condições originais. A sua magnitude é considerada fraca, visto que as condições locais 

não propiciam a existência em abundância de exemplares da fauna. Este impacto possui 

baixa probabilidade de ocorrência. 

 

Atração de vetores/ acidentes animais peçonhentos 

Este impacto poderá ocorrer durante a execução das obras de instalação e durante a 

operação do Crematório, possuindo natureza negativa, com escala temporal imediata. A 

duração deste impacto é considerada reversível, pois, medidas de controle podem ser 

tomadas, diminuindo ou eliminando as chances de acidentes. A sua magnitude é considerada 

fraca, e possui média probabilidade de ocorrência, pois com o início das obras é provável que 

ocorra aumento na geração de resíduos e efluentes, aumentando também a circulação de 

pessoas na ADA e AID. 

 

CONCLUSÃO DO “EIV” 

 

O empreendimento proposto trará grande benefício para o município, pelo aumento da 

geração de emprego, renda e tributos, inserindo mais uma opção de serviço a ser 

disponibiliza a comunidade de Erechim.  

Assim a adoção das medidas mitigadoras propostas, juntamente com a implantação 

dos programas ambientais, assegurarão a sustentabilidade ambiental do empreendimento 

através da diminuição da magnitude dos impactos ambientais de caráter negativo e 

potencialização dos impactos positivos. A eficiência do sistema de cremação e seus 

equipamentos de controle de emissões atmosféricas e os benefícios advindos de um 

crematório para o meio ambiente e a população ao se comparar com cemitérios 

convencionais, são fatos que devem ser divulgados e explanados às pessoas adversas ao 

empreendimento. 
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