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No Brasil mesmo existindo legislação sobre adequação e licenciamento ambiental para 
cemitérios, a maioria destes ainda não aderiram a legislação vigente. Neste contexto, o presente 
estudo objetivou avaliar os impactos e os fatores de riscos presentes no Cemitério Público 
Nossa Senhora da Boa Morte em Itabaiana-PB. O estudo foi desenvolvido no período de abril a 
agosto de 2014, utilizando-se das seguintes etapas: observação in loco, entrevista informal com 
funcionários do cemitério e moradores vizinhos, imagens digitais através da câmera digital 
Panasonic Lumix fz47, levantamento topográfico atráves do programa ArcGis (2011), 
levantamento bibliográfico específico e emprego de uma Matriz para impactos ambientais. 
Foram encontrados os mais diversos tipos de impactos, dentre eles biológicos, físicos, químicos, 
sociais, culturais e antrópicos. Como houve a presença de necrochorume, verificou-se a possível 
contaminação do solo e das águas superficiais; sobre os impactos econômicos e sociais, a 
presença de moradias próximas ao cemitério, além de expor as pessoas aos riscos de 
contaminação por microorgansimos, há perda de valor econômico das construções próximas ao 
cemitério; no que diz respeito aos impactos antrópicos verificou-se uma falta de infraestrutura 
do local, presença de animais caprinos, ovinos e animais domésticos no interior do cemitério e 
externamente baias de equinos e suínos. Com isso, este estudo, comprovou a necessidade de 
fiscalização nesse cemitério para que possa se adequar a legislação vigente e, desta forma, 
causar um menor dano possível ao meio ambiente e à população local. (Instituto 
Bioeducação/UEPB) 
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