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Identificação do Empreendimento 

Razão Social:  

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Tipo de Cemitério: Possui Crematório? 

 Horizontal        Vertical  Sim      Não 

 

Justificativa do Empreendimento 

Informe a demanda a ser atendida e justifique a localização pretendida: 

      

 

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 

Uso e Ocupação do Solo 

Descreva o uso e ocupação do solo num raio de 500m do empreendimento. Essa informação deve constar 

também em planta georreferenciada em escala 1:10.000: 

      

 

Localização do Empreendimento 

Informe a legislação incidente (na existência de legislação específica para a região onde se pretende 

instalar o empreendimento): 

      

 

O contexto geológico / hidrológico é vulnerável? 

Por exemplo, está inserido em zonas de falhamentos, em região de rochas calcárias, calcossilicatadas 

intemperizadas ou com erosão superficial? 

  Sim    Não 

 

A área  está inserida, total ou parcialmente, em área de manancial para abastecimento público? 

 Sim    Não 

 

INFORMAÇÕES SOBRE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Descreva as obras necessárias à implantação do empreendimento: 

Será utilizado material de empréstimo? 

  Sim   Não 
 

Se sim, informe a estimativa de material a ser utilizado e sua origem: 

      

 

Haverá material para bota fora? 

 Sim   Não 
Se sim, informe a estimativa de material para bota fora e o local de destinação: 

      

 

Informe a compatibilidade do novo empreendimento com as condições do tráfego atual: 
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Será necessária a implantação de canteiro de obras e alojamentos? 

 Sim   Não 
Se sim, descreva a infra-estrutura existente e/ou a necessária (água, esgoto, coleta de resíduos sólidos), 

entre outros: 

      

 

Será necessária a abertura de acessos provisórios ou definitivos, entre outros? 

 Sim   Não 
Se sim, descreva o local e apresente essas informações em planta: 

      

 

CEMITÉRIO HORIZONTAL 

Características do Empreendimento 

Número de jazigos: Área destinada ao sepultamento: 

            m² 

 

Resultados das Sondagens 

Descrição do ponto 

Nível d’água 

subterrânea (m) 

Data da obtenção 

do dado 

Distância do nível 

d’água até a base da 

sepultura (m) 

Coeficiente de 

permeabilidade do 

solo (cm/s) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Há necessidade de recuo adicional em função dos dados hidrológicos? 

  Sim    Não 

 

A área de sepultamento mantém recuo mínimo de 5 metros em relação ao perímetro do cemitério? 

 Sim    Não 

 

CEMITÉRIO VERTICAL 

Características do Empreendimento 

Número de lóculos: 

      

 

Descreva a metodologia adotada para impedir o vazamento dos líquidos oriundos da coliqüação: 
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Descreva o sistema de tratamento dos líquidos oriundos da coliquação: 

      

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são a expressão da verdade. 

 

 

___/___/___ 

Data 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do proprietário ou responsável legal 

 


