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Resumo: Os cemitérios são empreendimentos que geram impactos socioambientais 

significativos. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar os impactos 

socioambientais no cemitério público São Miguel, em Marabá - PA. Para tanto, o 

método empregado foi o dedutivo, com abrangência qualitativa e estudo bibliográfico, 

além de visitas in loco, entrevistas informais e auxílio do software QGIS. Os dados 

obtidos indicaram inadequação quanto ao estabelecido pela Resolução CONAMA n. 

335:2003, e perigo considerável de contaminação do solo, ar e águas superficiais e 

subterrâneas, portanto é essencial uma melhor fiscalização para a regularização do local 

e melhoria da qualidade de vida da população.  
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ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACTS: THE CASE OF PUBLIC 

CEMETERY SÃO MIGUEL, MARABÁ - PA 

 

Abstract: Cemeteries are enterprises that generate significant social and environmental 

impacts. In this sense, the objective of this work was to evaluate the social and 
environmental impacts in the public cemetery São Miguel, in Marabá - PA. Therefore, 

the method used was the deductive, with qualitative coverage and bibliographic study, 

in addition to on-site visits, informal interviews and aid of QGIS software. The data 

obtained indicated inadequacy as established by CONAMA Resolution n. 335:2003, 

and considerable danger of contamination of soil, air and surface and groundwater, 

therefore better oversight is essential for site regularization and improved quality of life 

for the population. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os cemitérios, locais de sepultamento, eram instalados de qualquer forma, em 

áreas de pequeno valor imobiliário, em que as características geológicas, 
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hidrogeológicas e geotécnicas do local eram inadequadas ao empreendimento, o que 

potencializa a ocorrência de impactos socioambientais (SILVA; MARQUES, 2017).  

Nessa perspectiva, para prevenir estes impactos, utiliza-se a Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA), apontada na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n. 

6.938:81) para uso relativo à atividade potencialmente poluidora, a partir da análise das 

características físicas, biológicas e socioeconômicas das áreas diretamente afetada e de 

influências deste, a fim de auxiliar no licenciamento ambiental (TURRA et al., 2017).  

Dessa forma, os impactos socioambientais decorrentes de cemitérios mal 

planejados é fato nos municípios do Pará, o que justifica este estudo, cujo objetivo é 

avaliar os impactos socioambientais nas áreas diretamente afetada e de influências de 

um cemitério público de Marabá com base na legislação vigente. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 O método, de acordo com Severino (2017), foi dedutivo, e a pesquisa teve 

abrangência qualitativa e natureza aplicada, fundamentada a partir de estudo 

bibliográfico, em um recorte temporal de 2012 a 2019, além das normas abordadas, três 

visitas in loco, entrevistas informais e o uso do software QGIS 2.18.4. 

 

2.1 Caracterização da área de estudo  

O estudo foi desenvolvido no cemitério público São Miguel, ativo desde 1925, o 

qual localiza-se no bairro Francisco Coelho, em Marabá – PA, e tem o centro 

identificado nas coordenadas 05°21'13.7'' Latitude S e 049°08'21.6'' Longitude W, às 

margens do rio Itacaiúnas, onde a cota altimétrica é menor e o bairro é atingido por 

enchentes, além de ter sofrido urbanização desordenada e a área verde ser reduzida.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Área Diretamente Afetada – ADA 

 Na ADA pelo cemitério, ou seja, área do empreendimento e de componentes 

deste, com relação aos meios físico, biológico e antrópico (LELI et al., 2012), alguns 

jazigos estão muito próximos (Figura 1a) ou encostados ao muro do terreno (Figura 1b).  
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Figura 1- Jazigos: a) muito próximo ao muro; b) encostado ao muro. Cemitério São Miguel, Marabá - PA. 

Fonte: autores (2018). 

Portanto, houve descumprimento à Resolução CONAMA n. 335 (BRASIL, 

2003), sobre licenciamento de cemitérios, haja vista que, conforme o art. 5º, inciso IV, a 

área de sepultamento deve estar, no mínimo a cinco metros em relação ao perímetro do 

cemitério, para cemitérios horizontais. Na pesquisa efetuada isso pode representar um 

risco maior de contaminação para a população do entorno, além de vetores e odores. 

Essa contaminação do ar, por gases gerados na decomposição, pode levar a 

alteração no sistema nervoso, asfixia e morte; e o material particulado, da abertura de 

covas, pode prejudicar o sistema respiratório. Já a contaminação da água e solo, por 

necrochorume, patogênicos, orgânicos e inorgânicos, são um perigo quanto a hepatite 

A, febre tifoide, tétano e alteração das propriedades dos recursos (BOCCHESE, 

SOUZA-FRANCO; WINCKLER, 2012).  

Ademais, o estudo feito por Bocchese, Souza-Franco e Winckler (2012), 

concluíram que é relevante o sistema de drenagem eficiente e apropriado, o mesmo vale 

para esta pesquisa, visto que estes fatos ocorrem no interior do cemitério São Miguel, 

no solo (Figura 2a), e nos jazigos (Figura 2b), e isto pode contaminar visitantes. 

. 

 

 

 

 

Figura 2- Alagamentos no interior do cemitério São Miguel: a) no solo; b) no jazigo. Marabá – PA. 
Fonte: autores (2018). 
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3.2 Área de Influência Direta – AID 

Na AID, soma da ADA e um raio de 200 m da mesma, diversas residências estão 

na área de risco de incidência de radioatividade, que pode ser emitida pelos corpos que 

foram expostos a processos radioativos (LELI et al., 2012). Além disso, cerca de 70% 

(5.650,72 m2) da área do cemitério está em uma Área de Preservação Permanente, 

segundo o art. 4º, inciso I, alínea c, da Lei n. 12.651 (BRASIL, 2012), pois o rio 

Itacaiúnas possui largura de 183,58 m, com APP de 100 m, e o cemitério encontra-se a 

32,73 m da margem do rio (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Mapa da Área de Influência Direta do cemitério público São Miguel. Marabá - PA. 
Fonte: elaborado a partir de Brasil (2012) e Leli et al. (2012). 

Segundo o estudo de Santos et al. (2015), na AID pode haver contaminação de 

água superficial e subterrânea, solo e ar, pelos mesmos fatores descritos na ADA. 

Outrossim, há influências sociais, porque a paisagem da área favorece a desvalorização 

dos terrenos e residências próximas, uma interferência na economia local.  

Em relação à água, também existem riscos elevados quando se trata de 

alagamentos e inundações. Neste estudo, os dados obtidos indicaram que, na região 

analisada ocorreram inundações nos anos de 2003 (Figura 4a) e 2014 (Figura 4b), os 

residentes da área informaram sobre pequenas inundações em 2018 também. 
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Figura 4- Inundações nas margens do rio Itacaiúnas: a) em 2003; b) em 2014. Marabá - PA. 

Fonte: elaborado a partir de imagens do Google Earth. 

Destarte, isto representa riscos à saúde e bem-estar da população, pela 

contaminação do solo e das águas, um problema intensificado se as pessoas usam 

diretamente os recursos, haja vista que há possibilidade de aquisição de doenças de 

veiculação hídrica (KEMERICH et al., 2014).   

 

3.3 Área de influência indireta – AII 

A AII do cemitério São Miguel pode ser delimitada pela bacia hidrográfica na 

qual está inserida, a bacia do rio Itacaiúnas, conforme a resolução CONAMA n° 001 

(BRASIL, 1986). Entretanto, apesar da bacia hidrográfica ser um adequado limite 

espacial pode não ser capaz de englobar aspectos sociais, econômicos, políticos e 

culturais, assim como extrapolar ou não incluir áreas afetadas. 

Leli et al. (2012) ainda afirma que a AII pode compreender toda região que usará 

o empreendimento. Logo, se o cemitério ainda está em funcionamento, a possibilidade 

de utilização dele pela população marabaense ou regional é um aspecto de impacto 

indireto. 

 

4. CONCLUSÕES 

O cemitério São Miguel não está nos devidos padrões de funcionamento, 

conforme preconiza Resolução CONAMA n. 335:2003. Devido a isso, existem perigos 

relativos à saúde e bem-estar da população, visto que a área possui uma considerável 

possibilidade de contaminação do solo, ar e águas superficiais e subterrâneas, além da 

influência de fatores atrelados a desvalorização de imóveis. 

Nesse sentido, é primordial que haja uma melhor fiscalização pelos órgãos 

competentes, a fim de regularizar o empreendimento e fazer cumprir o estabelecido 

pelas normativas, para garantir melhorias quanto à qualidade de vida da população. 

a b 
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