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RESUMO
A princípio, é de grande importância destacar a relevância do estudo da efetivação ambiental
em empreendimentos potencialmente degradantes, através do uso de instrumentos de política,
planejamento e gestão urbana. Diante disso existem atividades de iniciativa do poder público
para que determinados empreendimentos adotem medidas preventivas para minimizar os
impactos ambientais quem ocorrem em grande escala nas nossas cidades, a respeito dos Estudos
de Impacto de Vizinhança e de Impacto Ambiental. A questão ambiental envolvendo o
sepultamento dos corpos humanos é tema de pesquisas que visam identificar fontes de
contaminação causadas pelos mesmos. Este trabalho teve como objetivo analisar a estrutura
ambiental dos cemitérios “Parque Alto da Paz, Santo Antônio e Cemitério da Saudade”
localizados na cidade de Cacoal-RO no cumprimento das normas técnicas e da legislação
ambiental pertinente para a instalação desse tipo de empreendimento. A Metodologia utilizada
em busca dos resultados foram os estudos de caso e análise das legislações. Após as pesquisas,
pode se concluir que os cemitérios que estão sob responsabilidade do poder público se
encontram em situação de abandono e podem apresentar riscos ao meio ambiente e a qualidade
de vida da população, com a localização desfavorável, falta de manutenção e regularização. Já
o cemitério privado não afeta de forma significativa o seu entorno por se localizar na área rural
e estar com os documentos regularizados, no entanto, não se deve descartar a possibilidade de
falhas, por isso a prevenção e manutenção devem ser periódicas em empreendimentos como
esse, o Plano de Controle ambiental e o Estudo de Impacto de vizinhança são indispensáveis,
podendo evitar inúmeros danos e imprevistos.
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