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Resumo: O presente trabalho representa uma análise das condições ambientais nos
cemitérios do município de Curitiba- PR, neste sentido foram efetuados estudos em
consonância com a cronologia de desenvolvimento destes espaços na cidade. Com base em
parâmetros legais constatou-se que apenas as construções funerais mais recentes,
apresentam preocupações quanto aos impactos negativos.
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Abstract: This paper represents an analysis of environmental conditions in the cemeteries
of the city of Curitiba-PR, research in this direction were made in line with the chronology
of development of these spaces in the city. Based on legal parameters it was found that
only the most recent constructions funerals, have concerns about the negative impacts.
Keywords: Cemeteries, legal parameters, negative impacts
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passaram por transformações no sentido
de melhorar a qualidade ambiental.
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