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RESUMO 

 

 

O presente estudo visou avaliar o impacto ambiental originado pelo liquido 
cadavérico, o necrochorume. Foram realizadas visitas em campo e revisões 
bibliográficas decorrentes de estudos já realizados em cemitérios e seu impacto 
ambiental no meio ambiente. Após revisões bibliográficas e estudo da área, foram 
propostas medidas mitigatórias para resolução dessa problemática. Este trabalho 
visa levantar propostas de adequações ambientais para o cemitério Santo Antônio 
de Sorocaba, quanto aos impactos ambientais relacionados com a contaminação por 
necrochorume. Contudo a realização de revisão bibliográfica sobre necrochorume; a 
realização da analise da infraestrutura do cemitério Santo Antônio de Sorocaba; 
permitiu a interpretação do precário uso da área do cemitério e a falta de 
planejamento para as antigas necrópoles, construídas apenas por questão de 
necessidade e sem a devida investigação ambiental da área. E por fim, será 
proposto, medidas preventivas e mitigatórias a serem adotadas pelo cemitério, no 
que se refere à poluição pelo liquido cadavérico, no cemitério Santo Antônio do 
município de Sorocaba, estado de São Paulo 

 

 

Palavras-chave: Necrochorume. Contaminação. Corpo hídrico. Impacto ambiental, 

Cemitério.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to assess the environmental impact caused by the cadaverous 
liquid, the necrochorume. Visits were carried out in the field and literature reviews by 
the studies already carried out in cemeteries and their environmental impact on the 
environment. After literature review and study of the area were proposed mitigation 
measures for resolution of this issue. This work aims to raise proposals for 
environmental adjustments to the Holy cemetery Anthony of Sorocaba, about the 
environmental impacts associated with the contamination necrochorume. However, 
the realization of review on necrochorume; carrying out the analysis of the 
infrastructure of the cemetery of St. Anthony Sorocaba; allowed the interpretation of 
the poor use of the area of the cemetery and the lack of planning for the ancient 
necropolis, built only a matter of necessity and without proper environmental 
research area. And finally, will be proposed, preventive and mitigation measures to 
be adopted by the cemetery, with regard to pollution by cadaverous liquid in the 
cemetery St. Anthony the city of Sorocaba, São Paulo. 
 

 

Keywords: Necrochorume, contamination, water body, environmental impact, 

cemetery. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A realidade mundial é de constantes impactos ambientais, podendo ser de 

causas naturais ou antrópicas. De acordo com Malagutti e Willians (2009) é possível 

analisar essa grande mudança no meio ambiente, pois a falta de medida de 

proteção ambiental causam grandes contaminações no meio em que vivemos, 

através de substâncias orgânicas, inorgânicas e microrganismos (...) e por esse fato, 

causam diversos impactos ambientais, que impulsionam condições adversas à vida. 

A CETESB (2013) afirma que o desenvolvimento das cidades sem um correto 

planejamento ambiental resulta em prejuízos significativos para a sociedade. Os 

impactos ambientais atuais são oriundos de ações diretas ou indiretas do homem, e 

são ocasionadas pela falta de comprometimento e até mesmo de planejamento, 

acarretando em significativos efeitos negativos para o planeta e sua biodiversidade. 

Consequentemente esse fator implicará em um grande desequilíbrio 

ecológico, sendo prejudicial ao meio físico, biológico e ecológico.  

Entende-se por recursos naturais, sendo a atmosfera, as águas interiores, 

superficiais ou subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 

elementos da biosfera, a fauna e a flora (Artigo 3º, inciso V, da Lei 6.938/81). 

Esses recursos naturais têm sido alvos de constantes contaminações 

provenientes desse desequilíbrio.  A água, por exemplo, um recurso natural finito 

que exerce um papel fundamental para a existência da vida, tem se tornado um 

recurso natural frágil e exposto a contaminações provenientes das ações humanas, 

sendo um fator preocupante para os ambientalistas. Esses grandes impactos 

modificam e impedem sua qualidade original e está sendo um dos principais fatores 

de degradação ambiental. Segundo Migliorini et. al. (2006), alguns impactos 

ambientais relacionados a águas subterrâneas podem ser provenientes de 

cemitérios, considerando a decomposição de corpos e liberação de resíduos. 

Desde há antiguidade, os egípcios e os orientais viam a morte como um 

renascimento. O modo em que eram enterrados os corpos divergia-se entre as 

diferentes populações. Cada população realizava o sepultamento de acordo com a 

sua cultura, costume, religião e ensinamento dos familiares.  Para o povo cristão de 

origem israelita e até mesmo os católicos o fato da ocorrência da morte está 
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associado a questões entre céu e inferno, ligado a uma visão religiosa e também 

psicossocial. Seja para os Maias, os egípcios ou outras civilizações diferentes entre 

si, a prática do sepultamento tinha uma grande importância (SILVA, et al., 2006) e 

essa divergência existente entre os povos só se tornou um consenso universal para 

os diferentes povos, com surgimento do conceito de cemitério. 

Segundo Bergamo (1954) a palavra cemitério vem do grego ”koimetérion” que 

significa dormitório o local onde são enterrados e guardados os mortos. Também é 

denominado de outras formas como, por exemplo, necrópole, carneiro, sepulcrário e 

campo-santo. Formou-se no início do século XVIII, com o fundamento de que os 

sepultamentos fossem realizados de uma forma universal. 

Os primeiros cemitérios surgiram há pelo menos 10.000 anos A.C., quando o 

sepultamento de cadáveres começava a ocorrer de forma coletiva (PACHECO, 

1986). 

Trata-se de terrenos antigamente localizados nos centros urbanos e até 

mesmo parcialmente próximos a Igrejas, pois havia a crença de que assim os corpos 

eram abençoados. Entretanto os centros urbanos foram tomando diferentes formas 

e evoluindo, enquanto que os cemitérios foram sendo deslocados para lugares mais 

afastados e ao ar livre, pela limitação nos grandes centros urbanos e também devido 

a questões sanitárias. (MACÊDO, 2004). Com a expansão da malha urbana, os 

cemitérios passaram a se construir em verdadeiras “ilhas”. 

Haddad e Chiacchio (2008) caracterizam os cemitérios como monumentos 

criados pelos vivos, buscando resguardar a memória das pessoas queridas já 

falecidas, e por isso os cemitérios tomam conta de um espaço significativo de cada 

cidade, porém são fontes de grandes problemas ambientais. 

Por este motivo, os cemitérios devem estar inseridos na lista de atividades 

com potencial de degradação ambiental (SILVA; MALAGUTTI FILHO, 2008). 

Entretanto, Matos (2001) dizia que os cemitérios nunca foram incluídos nas listas de 

fontes tradicionais de contaminação ambiental, pois nunca foram objetos de estudo 

sobre as contaminações ambientais e nem de gestão de capacidade (...), e assim 

como não levavam em consideração seu potencial degradante ao meio ambiente, 

foram construídos de forma inadequada, ocasionando grande parte dos atuais 

problemas ambientais. 

Os autores Malagutti e Willians (2009) também afirmam que essa 

contaminação pode ocorrer quando os cemitérios são implantados em locais que 
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apresentam condições ambientais desfavoráveis (...). Sem o devido estudo do local 

e planejamento esse material cadavérico, depositado diretamente no solo e 

percolado sob o lençol freático, causam danos aos recursos hídricos. 

Segundo o autor e pesquisador Matos (2001), a contaminação do solo e 

mananciais hídricos poderia ser provocada por microrganismos que proliferam no 

processo de decomposição dos corpos. 

“O sepultamento de cadáveres, efluentes líquidos e gasosos, que geram 

fontes de poluição para o meio físico, e por isso deve ser considerado como 

atividade causadora de impacto ambiental” (MALAGUTTI, 2009).  
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

 

Levantar propostas de adequações ambientais para o cemitério Santo 

Antônio de Sorocaba, quanto aos impactos ambientais relacionados com a 

contaminação por necrochorume. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Realizar revisão bibliográfica sobre necrochorume;  

 Realizar analise da infraestrutura do cemitério Santo Antônio de Sorocaba; 

 Propor medidas preventivas e mitigatórias a serem adotadas pelo cemitério, 

no que se refere à poluição pelo liquido cadavérico. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

 

A cidade de Sorocaba, conhecida e caracterizada por ser uma cidade 

arborizada, possui um plano controle da qualidade ambiental, segundo dados da 

Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba (2009), mas ainda não dispõe de dados 

sólidos para ampla classificação de seus empreendimentos municipais, assim como 

os cemitérios. 

Esse trabalho tem o objetivo de evidenciar a situação atual deste 

empreendimento e apontar à problemática da contaminação por necrochorume, 

devido o corpo hídrico entorno, além de realizar um planejamento e adoção de 

medidas mitigatórias dos impactos causados no interior e exterior dessa área. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia adotada neste trabalho desde o início, foi desenvolvida a partir 

dos conhecimentos aprendidos em diversas disciplinas do curso de tecnologia em 

gestão ambiental.  

Foi realizado também levantamento bibliográfico a partir de teses, artigos 

científicos, livros para o embasamento teórico; consulta à legislação nacional que 

trata do licenciamento ambiental de cemitérios, no Brasil e no mundo. Foram 

utilizadas ainda reportagens e publicações sobre o assunto em revistas e por fim em 

redes da internet.  

E por fim, foi realizada uma visita ao cemitério de Santo Antônio, no município 

de Sorocaba, no estado de São Paulo. Lá foram feitas observações da construção e 

localização do cemitério, foi realizado registro fotográfico e a constatação de uma 

necrópole mal localizada. 

No sentido de demonstrar a problemática da atividade cemiterial, dessa 

forma, este trabalho teve como objetivo buscar informações a partir de revisões 

literárias a fim de evidenciar os impactos acerca da contaminação que essa 

atividade pode causar, devido à falta de gerenciamento dos resíduos originados. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Entre a Idade Media e o século XVIII, os mortos passaram a ser sepultados 

em cemitérios de cidades ou vilas, nas imediações ou no interior de igrejas, 

mosteiros e conventos, no solo ou em sarcófagos de pedra, dependendo da situação 

econômica e política da família. A escolha do local de sepultamento nas igrejas 

dependia do donativo ao clero e aos pobres: os cadáveres podiam ser enterrados no 

altar, nos corredores laterais e centrais ou no pátio externo. Se fossem cidadãos que 

não dispunham de recursos, eram enterrados ao longo das estradas, nos campos 

afastados, em valas comuns (PACHECO, 2000; REZENDE, 2004). 

No Brasil, inicialmente, por influência dos portugueses, os sepultamentos 

eram realizados no interior das igrejas e no seu entorno. Os médicos já estavam 

preocupados com essa questão e defendiam a localização ideal dos cemitérios fora 

das cidades, em terrenos arejados, longe das fontes de água e onde os ventos não 

soprassem sobre as cidades (CAMPOS 2007). 

A lei imperial em 1828 determinou a construção de cemitérios campais longe 

das cidades, por questões estéticas e de saneamento, mas só entrou em vigor no 

ano de 1836. (PACHECO, 2000; SILVA, 2000 apud CAMPOS, 2007). 

Entretanto, os cemitérios antigos, denominados campais, construídos em 

áreas próximas das Igrejas e da população, nos dias atuais os mesmos, continuam 

em funcionamento, como é o caso do cemitério do Santo Antônio, interior de 

Sorocaba, onde o mesmo é de caráter americano, e está em atuação desde 1990, e 

também o cemitério da Consolação na capital de São Paulo. 

Os cemitérios antigos não atendem aos padrões estabelecidos pelo órgão 

público Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a partir da lei 335 de 2003 

que trata da implementação de cemitérios regulares. Necessitando-se adequar as 

diretrizes estabelecidas pela lei e atuar no contexto ambiental correto. 

Sabe-se que, pela falta de fiscalização no Brasil, a lei para licenciamento de 

cemitérios é extremamente superficial, uma vez que os cemitérios antecedentes a 

2003 não realizam nenhuma prática ambiental e até mesmo não realizam reformas 

de melhorias e prevenção em relação à qualidade do local e de seu entorno, no que 

se refere a impactos ambientais no solo, água e ar. 
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”Nossos cemitérios são muito antigos e recebem pouquíssima manutenção no 

subsolo. Após o sepultamento o corpo entra no processo de decomposição gerando 

líquidos que entram em contato com o solo e provocam contaminação do lençol 

freático. Isso poderia ser evitado com manutenções periódicas com são feitas, assim 

como medições do nível de contaminação em diferentes pontos do cemitério”, diz 

Alessandro Azzoni é consultor de meio ambiente e especialista em orçamento 

público”. 

Martins et al. (1991) alertam que a proteção qualitativa das águas 

subterrâneas tem sido negligenciada, e mesmo com a importância do ponto de vista 

econômico e estratégico, é preciso protegê-las contra as diferentes formas de 

contaminação. 

A literatura vem trazendo cada vez mais estudos de contaminação das águas 

subterrâneas pelo necrochorume. O pesquisador Alberto Pacheco em 1986 realizou 

a primeira avaliação ambiental em cemitérios públicos do município de São Paulo e 

fez uma alerta sobre a importância de estudos antes de instalações de necrópoles. 

O geólogo Leziro Silva, da Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo, 

investigou a situação de 600 cemitérios do país (75% municipais e 25% particulares) 

e constatou que de 15% a 20% deles apresentam contaminação do subsolo pelo 

necrochorume.  

Cerca de 60% dos casos foram observados em cemitérios municipais. A 

contaminação é detectada por análises físicas, químicas e bacteriológicas de 

amostras de água do lençol freático sob os cemitérios ou em suas proximidades. 

No entanto, conforme Magalhães (1999), atualmente existe o Cemitério da 

Paz, no município de São Paulo, que possui iniciativas para controlar e monitorar o 

eventual impacto ambiental causado nos lençóis freáticos, com as instalações de 

poços de monitoramento e coleta de amostras da água do subsolo, conforme 

estabelecido pela Agência Ambiental Paulista (CETESB). 

Segundo Pires (2008) estudiosos vem provando que a “morte também polui”, 

e que os cemitérios podem armazenar elementos de alto risco pela inumação, 

tumulação e cremação se não forem bem concebidos e gerenciados também. A 

principal preocupação é com a contaminação do aquífero freático. 

Entende-se por poluição das águas “quaisquer alterações das propriedades 

físicas”, química e biológica, capaz de por em risco a segurança, e o bem estar das 

populações, ou que possa comprometer a fauna ictiológica, e a utilização das águas 
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para fins, agrícolas, industriais, comerciais ou recreativos, ou seja, que prejudique 

qualquer dos seus usos múltiplos (PAGANINI, 2006). 

No Brasil, os primeiros estudos foram realizados no início da década de 

oitenta pelo Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas (CEPAS), do Instituto de 

Geociência da Universidade de São Paulo, como forma de busca de comprovação 

cientifica para o potencial risco de contaminação das águas, pois em várias cidades 

do País, os cemitérios foram construídos antes de existir qualquer legislação ou 

preocupação com esse fato (ABAS, 2001). 

Análises ambientais são importantes indicadores no processo de controle e 

prevenção ambiental. No Brasil, utiliza-se a portaria n° 518 de 25 de março de 2004, 

do Ministério da Saúde, como instrumento para exercício de vigilância e do controle 

de qualidade da água para consumo humano, e seu padrão de potabilidade, pois 

estabelece procedimentos e responsabilidades com vistas à garantia da prevenção 

de doenças e promoção da saúde da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Como exemplo de preocupação com a poluição das águas das regiões onde 

estão instalados os cemitérios, pode se citar a Norma Técnica de código CETESB 

L1. 040, que recomenda as instalações de poços de monitoramento em seu entorno, 

localizados a montante e jusante dos locais de sepultamento, para amostragem e 

analise da água dos aquíferos freáticos de acordo com os padrões de potabilidade 

da então, portaria 36 do Ministério da Saúde, substituída pela portaria n° 518 

(CETESB, 1999).  

Os cemitérios se tornam áreas designadas para a decomposição de corpos 

humanos, processo que desenvolvem um resíduo altamente contaminante para o 

meio ambiente, um líquido denominado necrochorume. (Macedo, 2004; Rodrigues, 

2003). 

Esse necrochorume é uma solução aquosa rica em sais minerais e 

substâncias orgânicas biodegradáveis, contendo microrganismos a sua cor é 

castanho-acinzentada, viscosa, de cheiro forte e com grau variado de 

patogenicidade (MACEDO, 2004; RODRIGUES, 2003). Como sinônimos alguns 

autores o denominam de liquido da colifiquação, liquame funerário, putrilagem.  

Essa substância cadavérica é ocasionada pelo processo de putrefação do 

corpo, e são agentes de contaminação, pois uma vez percolado pode atingir e 

contaminar os recursos hídricos, podendo acarretar patogenias graves aos seres 



18 
 

humanos, como por exemplo: a febre tifoide, hepatite A, tétano, tuberculose, entre 

outras, devido a sua veiculação e a sua utilização como recurso hídrico. 

 

 

5.1 Cemitérios e Meio Ambiente 

 

 

“Meio Ambiente é definido como um conjunto de condições, leis, influências, e 

interações de ordem, química, física e biológica, que permite, abrigam e regem a 

vida em todas as suas formas” segundo a Lei 6.938, artigo 3° da Política Nacional do 

Meio Ambiente. 

O dano ambiental consiste no prejuízo causado a todos os recursos 
ambientais indispensáveis para a garantia de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, provocando a degradação e consequentemente 
o desequilíbrio ecológico, sendo a pluralidade de vítimas a sua 
característica. O dano ambiental é a degradação e a alteração adversa das 
características do meio ambiente. (FIORILLO, 2006, p. 37). 
 
 

Os cemitérios causam danos aos fatores ecológicos, assim como impactos 

ambientais físicos diretamente, o que também influencia na estética urbana, 

provocado pelos cemitérios tradicionais nos centros das cidades.   

Segundo Pacheco 2005, como consequências dos processos putrefativos e 

transformação do corpo, os cemitérios podem ser considerados fontes potenciais de 

alteração e contaminação ambiental.  

Os diferentes tipos de cemitérios existentes no Brasil exercem um papel 

importante na questão socioeconômica, cultural e também religiosa, pois é a partir 

desses três princípios, a família realiza a escolha da necrópole mais adequada a sua 

condição.   

 

5.2 Variedade em Estilos de cemitérios 

 

 

A variedade de Cemitérios é indeterminável, e a seguir, estão descritos 

alguns tipos existentes no Brasil.  
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5.2.1 Cemitério Tradicional / Estilo Europeu 
 

 

Os cemitérios tradicionais são necrópoles, que possuem alamedas 

pavimentadas, crucifixos, imagens de santos religiosos, capelas e etc. Considera 

uma das práticas mais comuns, porém com pouca ou nenhuma arborização no 

interior do cemitério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
          Fonte: mundoetico.com.br 

 

5.2.2 Cemitério Jardim / Estilo Americano 
 

São Cemitérios que possuem suas gavetas ou lóculos no solo, coberto por 

gramados, isento de construções e túmulos expostos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
              Fonte: mundoetico.com.br 

   Figura 1 - Cemitério estilo europeu 
 

  Figura 2 - Cemitério americano 
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5.2.3 Cemitério Vertical 
 
 

 

É um cemitério, construído acima do nível do solo, sem contato algum com o 

solo, e sendo sepultados em gavetas separadamente, formando andares.  

Só existem dois cemitérios verticais no Estado de São Paulo: um em Santos 

e outro em São Bernardo do Campo. “É um cemitério ecológico, não polui o meio 

ambiente. Os corpos são guardados e vão se decompondo sem a saída de 

necrochorume, coisas que poluem o meio ambiente”, disse o presidente da 

Associação Pró Memória do Alto Tietê, Milton Coelho.  

A circulação de parentes e visitantes ocorre através de escadas ou até 

elevadores.  

 

5.2.4 Crematório 
 
 
 

O crematório consiste na incineração dos cadáveres. O crematório é 

composto por fornos, onde o corpo permanece por aproximadamente uma hora, até 

restar apenas cinzas, que são entregues aos familiares após sete dias.  

Uma vantagem do crematório, desta forma não ocorre à contaminação das águas 

subterrâneas. 

Entretanto a cremação possui desvantagens, pois se trata de uma prática 

pouco aceita pela cultura e até religião, e também possui um valor significativo, ou 

seja, dificulta ainda mais sua aceitação.  

A cremação gera resíduos na combustão do corpo, onde libera gases 

poluentes, todavia os crematórios atuais, realizam a filtragem e tratamento dos 

gases poluentes emitidos através da combustão dos corpos, o que é considerado 

uma quantidade menor de emissões atmosféricas emitidas, do que emissões 

produzidas por exemplo por, um carro de passeio em velocidade média. 

O forno crematório possui duas câmaras: a primeira câmara recebe um corpo 

dentro do caixão e trabalha a uma temperatura de aproximadamente 800 graus, o 

que faz com que o corpo seja totalmente consumido em aproximadamente uma hora 

e meia; a segunda câmara trabalha a temperatura superior a 900 graus, e faz a 

requeima dos gases produzidos pela primeira câmara. Posteriormente os gases são 
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filtrados e resfriados para serem liberados ao ambiente. Muitas pessoas consideram 

a cremação um ato menos impactante ao planeta, se comparado aos demais, e 

optam por esta prática em defesa ao meio ambiente. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE 

 
 

 

Localizada no interior do estado de São Paulo, segundo dados do IBGE 

(2013), o Município de Sorocaba, é a cidade mais populosa, sendo sede da região 

administrativa de mesmo nome, totalizando uma população de 586.625 habitantes, 

se tornando a capital regional, e encontra-se em frequente expansão, com uma 

população em crescimento contínuo. O relevo de Sorocaba é de um planalto e o seu 

clima temperado.  

O polo industrial da cidade é de grande valia, tornando- se a quinta maior em 

seu desenvolvimento econômico no Estado. Em suas características, é considerada 

umas das dez cidades mais bonitas do estado. Possui diversos parques naturais e 

também uma das maiores malhas de ciclovia, com sistema de bicicletas públicas e 

lazer para as famílias em grandes parques ecológicos e pontos turísticos. (SILVIO, 

2000).   

A cidade tem como principal via rodoviária a marginal esquerda do rio 

Sorocaba, a Av. Dom Aguirre.  

O rio Sorocaba pertence à Bacia do Médio Tietê e é composto pelos 

rios Sorocabuçu e Sorocamirim, que corre no sentido leste-oeste e é a divisa entre 

os Municípios de São Roque, Ibiúna, Cotia, e Vargem Grande Paulista.  

 

 

        Figura 3 - Cidade de Sorocaba 

       Fonte: sorocabaglobalizada 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Sorocabu%C3%A7u&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Sorocamirim&action=edit&redlink=1
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    Figura 4 - Mapa da região de Sorocaba 

    Fonte: www.igc.sp.gov.br/produtos/mapas_ra.aspx 
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7 CARACTERIZAÇÃO DO CEMITÉRIO – ÁREA OBJETO 

 

 

 

         Figura 5 - Entrada do Cemitério Santo Antônio 

         Fonte: própria 
 
 
 

O Cemitério Santo Antônio foi fundado em 17 de novembro de 1990, pela 

própria Prefeitura Municipal, para atender a necessidade de demanda do município, 

visto que os outros cemitérios municipais, já tinham a sua capacidade máxima de 

sepultamentos esgotada. O total da área do Empreendimento é de 201.540,75 m², 

conforme a planta planialtimétrica, e de caráter rotativo. O declínio do cemitério faz 

dele um cemitério vertical lizada, podendo facilitar o escoamento da água da chuva 

para o córrego cachoeirinha, devido à sua ocupação irregular. 

O Cemitério recebe diariamente cerca de seis sepultamentos, e anualmente 

cerca de 1 mil e duzentos corpos. O local possui capacidade ao total para atender 

vinte e quatro mil sepulturas. O método utilizado para sepultamento é diretamente no 

solo, sem nenhum critério ou prevenção ambiental. 
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           Figura 6 - Sepulcros 

           Fonte: própria 
 

 

              Figura 7 - Sepulcros 

             Fonte: própria 
 

 

              Figura 8 - Cemitério Santo Antônio vertical 

            Fonte: própria 
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             Figura 9 - Sepultamento recente 

            Fonte: própria 
 

Os locais de sepultamento são determinados de acordo com a orientação do 

topógrafo conforme mostra afigura 10. Os principais equipamentos para a abertura 

das covas são: retroescavadeira e a limpeza é realizada pela tobata e roçadeira. 

As covas possuem aproximadamente 1,75 m de profundidade, 2,30 m de 

comprimento e 0,75 m de largura, conforme ilustra a imagem 10.  

 

 

             Figura 10 - Delimitação da cova pelo topografo 

            Fonte: própria 
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              Figura 11 - Covas perfuradas 

              Fonte: própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    Fonte: própria 

 

Atualmente o Cemitério encontra-se na fase de negociação com as famílias e 

com a própria Prefeitura a fim de obter a autorização de exumação dos restos 

funerários, mais antigos ali enterrados, para que então novos corpos possam ser 

Figura 12 - Cova 
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sepultados, uma vez que o cemitério Santo Antônio, não tem fins lucrativos para 

isso, fazendo-se dele um cemitério rotativo. Segundo o Código Sanitário do Estado 

de São Paulo (Secretária da Saúde/Centro de Vigilância Sanitária) recentemente 

atualizado, o prazo para as exumações é de três anos após-sepultamento. 

Em 2015, será utilizada a última quadra disponível para sepultamentos, 

aguardando negociação citada acima para as exumações legais e a liberação de 

novos espaços, conforme é observado nas figuras 13 e 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 
          Fonte: própria 
 
 
               
 
  
  

           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

Figura 13 - Última área livre para sepultamentos 

Figura 14 - Última área livre para sepultamentos 
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O Cemitério possui em seu entorno um córrego denominado ribeirão 

Cachoeirinha. Há cerca de dez metros de distância do cemitério sendo de fácil 

acesso, e alvo de visitação, inclusive de lazer, para população local.  

 

 

                Figura 15 - Acesso ao córrego da Cachoeirinha 

             Fonte: própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fonte: própria 

 

Figura 16 - Córrego Cachoeirinha 



30 
 

 

                  

Informações obtidas de acordo com o chefe da sessão de cemitérios da 

prefeitura de Sorocaba, o Sr. Rafael Ricardo, esclareceu na visita em campo. 

 

 

   Figura 17 - Corpo Hídrico que corta o fundo do cemitério 

   Fonte: Recorte da Imagem de Satélite do Google Earth 

 

As necrópoles indiscutivelmente são fontes de grandes contaminações de 

corpos hídricos, do solo e do ar, através dos microrganismos que se proliferam no 

processo de putrefação dos corpos, e para que isso seja revisto e resolvido é 

preciso uma gestão adequada pelos responsáveis pelo estabelecimento e 

consequentemente uma fiscalização dos órgãos ambientais responsáveis, para que 

haja um grande retrocesso significativo e mitigação desse problema ambiental. 
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8 CARACTERIZAÇÃO DO CORPO D´ÁGUA 

 

 

A água potável com boa qualidade é utilizada para abastecer as 

necessidades humanas, porém, ela não é reposta e devolvida pela natureza na 

mesma velocidade na qual é gasta e degradada.  O homem necessita dos recursos 

naturais, e sem os devidos cuidados para utilizá-lo e um planejamento correto, 

grandes problemas ambientais podem surgir.  

Isso ocorre no corpo d´água em torno do Cemitério Santo Antônio, pois o 

mesmo é utilizado para o lazer de muitas crianças que moram próximo ao local.  

O córrego localiza-se aproximadamente a dez metros do Cemitério, e 

percorre em seu entorno inteiro pelo lado sul. 

A mata ciliar do rio não tem papel ativo, uma vez que já é bem degradada 

devido a grande quantidade de pessoas que passam por lá.  

O Cemitério é utilizado como atalho para se chegar até as residências ou até 

mesmo, ao próprio córrego Cachoeirinha.  

 

 

             Figura 18 - Mata ciliar 

             Fonte: própria 
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      Figura 19 - Mata ciliar 

      Fonte: própria 
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9 CARACTERIZAÇÃO DO NECROCHORUME 

 
 
 

Depois da morte, o corpo passa por diversas transformações abióticas e a 

decomposição do corpo humano pode estender-se por mais 150 anos, e leva em 

média, de 33 meses, podendo causar riscos ao meio ambiente. 

O necrochorume é um líquido proveniente da putrefação do corpo no período 

putrefativo, fase coliquativa, após sua morte e sepultamento. 

A destruição dos tecidos e órgãos do corpo acontece através da ação das 

bactérias e das enzimas.  

Em condições normais do ambiente, o processo de decomposição dos 

cadáveres efetua-se em quatro estágios. Porém estes estágios podem ocorrer 

paralelamente em diferentes partes do corpo, ou seja, um cadáver pode apresentar 

mais de um estágio de decomposição conforme a região do corpo. Segundo 

Marques (2001) estes estágios são definidos como: 

 

 Período de Coloração: ou da hipóstase tem uma duração média de 12 dias 

após o óbito. O estágio de putrefação se inicia com a manifestação das 

bactérias intestinais (enterro bactérias), do tipo saprófitas, em meio anaeróbico. 

Exterioriza-se através de manchas verdes a altura da fossa ilíaca, onde de 

acumulam gases no início, se difundindo posteriormente pelo abdômen, tórax, 

cabeça e membros. A coloração esverdeada deve-se a reação do gás sulfídrico 

com a hemoglobina, formando a globina. O ceco, porção inicial do intestino 

grosso, é onde ocorre maior acúmulo de gases, que por estar muito próximo da 

parede abdominal da fossa ilíaca direta, determina o aparecimento da “mancha 

verde abdominal”. 

 

 O tempo de aparecimento das manchas está condicionado a diversos fatores 

relacionados ao próprio corpo e ao meio externo. Este primeiro período pode 

durar até sete dias, sendo mais moroso nos cadáveres inumados dos que 

conservados ao ar livre. Os fatores intrínsecos (pertinentes ao próprio corpo, tais 

como: idade, constituição física e “causa-mortis”) e extrínsecos (pertinentes ao 

ambiente onde o corpo foi depositado, tem como: temperatura, umidade, 
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aeração, constituição mineralógica e permeabilidade), influem no tempo 

necessário para o surgimento da referida mancha. 

 
 

 Período Gasoso: Denomina-se período gasoso, ou enfisematoso, com duração 

média de 18 dias pós-óbito. Nesta fase os gases originados na cavidade 

abdominal, começam a se difundir por todo o corpo, e assim causa a formação 

de bolhas cheias de líquido nos tegumentos e a um enfisema putrefativo 

facilmente visível. 

Em decorrência do acúmulo desses gases, o corpo se avoluma, ficando com 

aspecto de gigantismo devido à forte pressão dos gases putrefativos. O sangue 

alterado é proferido para a periferia, o que resulta no desenho dos vasos 

desenhados nos tegumentos. Por fim, dada à força dos gases, pode-se 

desencadear o fenômeno de ruptura das paredes abdominais. Os gases que se 

formam são os seguintes: Gás carbônico (CO²), Gás sulfídrico (H²S), Fosfina 

(PH³), Amônia (NH³), Metano (CH4). O volume total dos gases, no final do 

período, é da ordem de 24L (~ 800,00mL/dia). 

 

 Período Coliquativo: ou humorosa, com duração média de 520 dias. Nesta fase 

ocorre a dissolução pútrida, então é liberado o efluente líquido necrochorume 

(liquido denso e escuro), em um volume total médio de 30,00L (~ 167,00mL/dia). 

As partes moles têm seu volume reduzido à desintegração dos tecidos. Os 

gases que são gerados e liberados do corpo reduzem-se a uma massa de odor 

fétido, e a morfologia inicial deste é alterada gradativamente. Na fase coliquativa 

o corpo passa a ser habitado por diversos microrganismos que disputam espaço 

na destruição do cadáver. 

Este efluente líquido é, potencialmente, a causa mais perigosa para o meio 

geológico, dependendo de sua vulnerabilidade. 

 

 Período de Esqueletização: Neste estágio, com duração média de 270 dias, o 

esqueleto é exposto, e nesta etapa ainda ostenta cartilagens e articulações 

residuais, exalando quantidades variáveis de gases (PH³, H²S, NH³, etc), 

provenientes da deterioração da medula e da osseína dos ossos do esqueleto.  
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Os ossos tendem também a liberar o fósforo sob a forma de fosfina, que 

reage com o oxigênio atmosférico, originando um fenômeno luminoso de curtíssima 

duração e de observação fortuita, conhecido como “fogo fátuo”. Os ossos perdem 

com o passar do tempo a resistência com a extinção da osseína. Com isso 

permanecem cada vez mais porosos, quebradiços e mais leves. Passa a conter, 

consequentemente, apenas o carbonato de cálcio- CaCO3( porção mineral).Em 

geral, ao ser desmontado o esqueleto, a massa cadavérica é reduzida a 13 a 15 

quilos. Após todas as fases pertinentes ao processo de decomposição dos corpos o 

mesmo entra em um período de pós esqueletização ou de “ossos limpos’’ com 

duração média de 270 dias”. 

 

         Tabela 1: Fonte: Marque Silva – Pesquisa Nacional de Cemitérios (1970/2014) 

 

De acordo com pesquisas realizadas em 600 cemitérios do Brasil por 

Marques (2001), 75% poluem o meio ambiente, tendo como principal causa de 

contaminação o necrochorume. O necrochorume é uma solução aquosa, rica em 

sais minerais e substâncias orgânicas desagradáveis, de cor castanha-acinzentada, 

viscosa, polimerizável, de odor fétido e grau variado de patogenicidade. O 

necrochorume é constituído por 60% de água, 30% de sais minerais e 10% de 

matéria orgânica (SILVA MARQUES, 1998). 
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   Fonte: Marques (2001) 
 

 

A composição de sustâncias de um corpo adulto masculino, com peso de 70 

kg, é mostrada abaixo:  

 

 

Tabela 2: Composição aproximada do corpo de um homem adulto. 

Fonte: MACEDO, 2004. 

 

PACHECO 2000, e SILVA LEZIRO 2000, enfatizam que a contaminação das 

águas subterrâneas nas áreas de cemitérios, pode ocorrer por ação de vetores 

químicos e microbiológicos, que se utilizam das águas superficiais e infiltradas 

através da chuva, como vínculo para transportar o necrochorume para o subsolo.   

Figura 20 - Gráfico demonstrativo deferente a composição de substâncias do necrochorume 
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Quando o nível do lençol freático é menos profundo e tem sua quantidade de 

água aumentada com a infiltração de chuvas, torna-se muito suscetível e vulnerável, 

podendo ocorrer a inundação das sepulturas.  

 

 

      Figura 21 - Infiltração de águas 

      Fonte: Silva (2000) 
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    Fonte: Silva (2000) 

 

 

O necrochorume poderá atingir as águas subterrâneas, por infiltração e 

percolação no solo. Uma vez em contato com outros seres humanos, poderá 

transmitir diversas doenças infectocontagiosas. A figura a seguir relata o modo de 

contaminação originando diversas doenças que podem ser adquiridas em contato 

com o corpo hídrico contaminado.  

 

 

Figura 23 - Esquema de contaminação do aquífero freático 

Fonte: Andrade (2007) 

 

Figura 22 - Infiltração de águas 
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A tabela abaixo mostra alguns exemplos de doenças oriundas da 

contaminação por necrochorume no corpo d´água. 

 

 

Figura 24 - Principais doenças 

Fonte: arquivo pessoal 
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Outras doenças relacionadas ao necrochorume, conforme ilustra imagem 

abaixo: 

 

 

 

Tabela 3: Demais doenças de veiculação hídrica 

Fonte: MATOS (2001) 

 

Este impacto se agrava de acordo com diversos fatores, tais como a: 

quantidade de precipitação no local, as características do solo, a umidade, 

temperatura, a geologia, a geomorfologia do local, a topografia, etc. 
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Conforme a figura 1, a constituição geológica do maciço lençol, é um fator 

determinante para a implementação da necrópole, visando a melhor depuração do 

necrochorume e a sua drenagem, pois o ideal é a concentração de argila no solo, 

com cerca de 20 a 40%. 

 

 

Figura 25 - A distribuição das águas no solo produz duas zonas distintas, a zona não saturada (ou de 
aeração), onde o ar penetra nos espaços existentes, e a zona saturada, onde os espaços são 
preenchidos apenas pela água. 

Fonte: Centro Paula Souza/2010 

 

A infiltração e a percolação do contaminante para o aquífero poderá ocorrer 

através da zona insaturada. Dependendo do local onde foi realizado o sepultamento, 

este solo poderá provocar uma serie de migrações dos compostos orgânicos para a 

zona saturada do aquífero livre (“lençol freático”).  

Apesar de existir há anos, a contaminação por necrochorume, esse ganhou 

destaque a partir de 1970, por ocasião da publicação de vários estudos de casos 

que constatavam focos de contaminações em diversos locais provenientes de 

cemitérios, e a condução de pesquisas específicas pioneiras na temática. 
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10 PROPOSTAS PREVENTIVAS E MITIGADORAS PARA POLUIÇÃO DE 
NECROCHORUME EM CEMITÉRIOS 
 
 
 

10.1 Sistema de drenagem para necrochorume 

 
 
 

São tubulações que conduzem o necrochorume a um filtro biológico que 

através da ação de microrganismos possa ser decomposto e neutralizado. 

. 

10.2 Absorvente funerário (mantas) 

 
 

A manta é fabricada com um tecido contendo substâncias necroxidantes, e 

instalada dentro das urnas funerárias. (caixão). Na medida em que o corpo vai 

liberando o necrochorume, a manta vai absorvendo e neutralizando o necrochorume, 

impedindo que o mesmo extravase, fazendo com que ele permaneça na urna pelo 

tempo necessário a sua neutralização decomposição sem contaminar a sepultura e 

o meio ambiente circunvizinha. 

 

Figura 26 - Cemitério Parque São Pedro em Curitiba – poços de monitoramento e malha de 
drenagem com filtro biológico 
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10.3 Pastilhas Neutralizadoras 

 

 

São colocadas dentro da urna funerária, na altura da região lombar do corpo 

em decomposição e, na medida em que o cadáver vai liberando o necrochorume, 

elas são ativadas e vão neutralizando os efluentes cadavéricos. 

 

10.4 Fitorremediação 

 

 

A fitorremediação é uma tecnologia onde se usa plantas para minimizar 

poluentes do meio ambiente. É o método capaz de realizar a captação e 

armazenamento de poluentes no tronco, em plantas ou folhas. Como as covas não 

são muito profundas, o cultivo de plantas sobre a terra pode ser eficaz para reduzir a 

quantidade de necrochorume, pois esta técnica tem maior utilidade em 

profundidades mais rasas, além de dar um aspecto esteticamente agradável nos 

cemitérios. 
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   Figura 27 - Fitorremediação 

   Fonte: http://biomasmarinhos.blogspot.com.br 

 

 

 

http://biomasmarinhos.blogspot.com.br/
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10.5 Cremação 

 

 

A cremação tem crescido significativamente nos últimos dez anos. Segundo 

os dados do Serviço Funerário de São Paulo, em 1995 ocorreram 2.837 cremações 

e, em 2007, este número saltou para 5.286. Neste período dados apontam para um 

crescimento explosivo do número de crematórios no Brasil, ou seja, em 1997 havia 

somente três crematórios, em 2007, contabilizam-se 23 crematórios espalhados pelo 

país (FOLHA DE SÃO PAULO, 24/02/2008). 

A cremação consiste na combustão dos cadáveres, sendo uma técnica de 

complexidade ambiental envolvendo os cemitérios, no entanto, emergem 

alternativas que acenam com menores impactos, como a prática de cremação. A 

cremação não libera fumaça em seu processo. De modo geral, o procedimento 

ocorre a temperaturas de 900°C, com captura de gases liberados pela queima.  

Dessa forma, a cremação é a solução póstuma de menor impacto ambiental, 

pois não gera resíduos convencionais com potencial de contaminar o ambiente, 

tanto no solo quanto na atmosfera. A prática de cremação tem vantagens também 

quanto à eliminação de microrganismos patogênicos que o sepultamento 

convencional apresenta. As elevadas temperaturas da cremação eliminam por 

completo essas fontes naturais de poluição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://www.somuf.net/site/cremacao 

Figura 28 - Processo de cremação 
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10.6 Cremação de baixa temperatura 

 

 

As novas técnicas de cremação de baixa temperatura já estão sendo 

lançadas empresarialmente na Europa e nos Estados Unidos. Essa técnica substitui 

a queima do combustível e o calor por uma substância alcalina altamente corrosiva, 

que literalmente dilui o corpo. Como a temperatura utilizada neste novo processo é 

80% menor do que a temperatura da cremação padrão, o processo usa menos 

energia e produz menos emissões de dióxido de carbono. 

 

10.7 Enterro Ecológico 

 

 

Uma técnica inovadora, onde a morte pode ser ecologicamente correta, desde 

a preparação do corpo, até o momento do sepultamento.   

Para esse novo conceito, foi desenvolvido diversas maneiras de sepultamento, 

sendo algumas delas, descritas abaixo: 

 

10.7.1 Urna para Cinzas Biodegradáveis 
 

 

Uma empresa espanhola, denominada BiosUrn em 2013 criou uma urna 

biodegradável, a mesma pode ser plantada em qualquer lugar e dar origem a uma 

nova vida. 

A urna tem dois compartimentos diferentes: 

- No inferior é onde serão depositadas as cinzas do corpo após a cremação.  

- No superior, ficam as sementes que irão germinar.  

Quando a urna começa a se decompor, as raízes das sementes estarão 

fortes para romper a parte inferior.  Com o processo de biodegradação, toda a 

estrutura se mistura ao solo.  

 

 

https://urnabios.com/about/
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     Fonte: urnasparacinzas.com.br 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

      

 

 

 

    Fonte: www.ecodesenvolvimento.org 

 

 

Figura 29 - Urna funerária biodegradável 

Figura 30 - Urna Biodegradável 

http://www.ecodesenvolvimento.org/
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10.8 Matéria Prima de Enterros Ecológicos  

 
 

10.8.1 Vime 
 

Em uma feira de agências funerárias em Nova Orleans, nos Estados Unidos, 

foram apresentados a utilização de caixões ecológicos como urnas, produzidos com 

jornais e outros materiais mais elaborados, por exemplo, o que é feito de vime. 

 

 

         

 

        Fonte: ciclovivo.com.br 

 

 

Estes caixões de vime estão entre os mais ecologicamente corretos 

disponíveis no mercado, já que o cultivo de vime é altamente renovável. A colheita 

anual envolve um processamento mínimo, além de ajudar o meio ambiente, fixando 

o carbono em suas hastes. 

O vime é um material neutro em carbono e todos os caixões são 

completamente naturais, não utilizando produtos químicos e nem colas em sua 

confecção. Eles são concluídos manualmente usando material cultivado localmente. 

Figura 31 - Matéria prima de vime 
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       Figura 32 - Caixão de vime 

       Fonte: ciclovivo.com.br 

 

 

10.8.2 Papelão & Jornal 
 
 
 

O Centro de Pesquisa de Morte Natural de Londres mostrou que 89% dos 

caixões usados a cada ano, cerca de 600 mil, são feitos de papelão coberto com 

laminado e alças plásticas. O Ecopod é 100% ecológico e não polui a atmosfera ou 

a terra, trata-se de um caixão feito à mão a partir de papelão e jornais reciclados, 

endurecido naturalmente e finalizado com uma folha colorida feita 100% de polpa de 

amora. Este processo de endurecimento o torna extremamente resistente. 

Segundo a empresa britânica, criadora do caixão, esse é o produto ideal para 

um enterro não tóxico – adequado para cremação. O caixão é forte e leve e pesa 

somente 18 quilos e se biodegrada naturalmente ao longo do tempo quando 

colocado no solo.  
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Fonte: www.embalagemsustentavel.com.br 

 

 

10.9  Compostagem Póstuma 

 
 
 

O outro método que é possível utilizar e mitigar é uma técnica nova, de 

compostagem do cadáver. A empresa sueca Promessa Organic S.A. organiza 

enterros ecológicos que preparam o corpo para um processo de decomposição 

biológica e natural. Segundo a corporação, o enterro ecológico foi criado sob uma 

perspectiva ética, moral, ambiental e técnica. 

A empresa afirma que o enterro tradicional se transforma em um problema de 

saúde pública nas grandes cidades. Para a Promessa Organic S.A. o método 

adequado e correto seria o de “compostagem humana”. 

O método sueco consiste basicamente em seis passos: 

- Primeiro, o corpo deve ser mantido conservado a uma temperatura de -18°C sem 

uso de produtos químicos.  
- Depois, ele é imerso em nitrogênio líquido, a uma temperatura de 

aproximadamente -196°C. 

- No terceiro passo, o corpo passa por um aparelho que cria uma vibração. Como 

estão congelados e muito frágeis, os restos mortais viram pó, se convertendo em 

partículas milimétricas. 

Figura 33 - Caixões de papelão e jornal prensado 
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- O pó passa, então, por um separador de metais, que vai retirar o mercúrio e outros 

metais.  

- Após isso, os restos mortais são colocados em um caixão feito de amido de milho. 

- No último passo, o caixão é enterrado superficialmente e, entre seis e 12 meses, 

tudo se transforma em terra. 

A empresa afirma que, se for do desejo da pessoa, pode ser inclusive plantada uma 

árvore junto ao caixão no final do processo. 

"O enterro ecológico reduz o impacto em alguns dos nossos recursos naturais mais 

importantes: a água, o ar e a terra", diz Susanne Wiigh-Mäsak, bióloga e chefe da 

empresa. 

 

     Fonte: www.ecycle.com.br 
 
 

10.10 Cemitério Vertical 

 
 
 

Os cemitérios verticais são considerados alternativas inteligentes porque são 

ecologicamente corretos (desde que bem planejados) – não contaminam o ar, o solo 

e o lençol freático com o necrochorume, não estão sujeitos a chuvas ou geadas e 

economizam espaço. 

Diferente de cemitérios horizontais cuja filtragem dos gases se faz 

naturalmente pela camada de solo existente sobre as sepulturas, em um cemitério 

vertical é necessário que haja um cuidado no planejamento para a saída de gases e 

retenção de necrochorume. 

Figura 34 - Compostagem póstuma 

http://www.ecycle.com.br/
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O necrochorume ou produto da liquefação, esse não é drenado, pois no fundo 

do lóculo é impermeável e possui uma bandeja plástica para o manter retido 

enquanto ele se degrada. 

Em Santos, litoral de São Paulo, localiza-se a Memorial Necrópole 

Ecumênica. Esse empreendimento estima-se ser o cemitério vertical mais alto 

reconhecido pelo Guinness Book, uma vez que possui nada menos que 108 metros 

de altura. O edifício será o mais alto da Baixada Santista e um dos maiores de todo 

o País e o tamanho equivale a uma construção convencional de 40 andares. Serão 

32 pavimentos, incluindo uma capela feita em aço e vidro na cobertura. Para um 

cemitério, o prédio atual da Memorial, com 14 andares, já era considerado o maior 

do mundo, tanto que foi homologado como o mais alto até hoje. 

A Memorial é conhecida pelo seu planejamento inteligente, contando com 

uma completa infraestrutura de serviços de segurança e informação, além do 

atendimento 24 horas. “Tudo foi estudado para atender a todas as normas de 

higiene e segurança. Aqui todos os visitantes sentem-se num local agradável, 

acabando com a imagem de que cemitério é um lugar triste”, afirma Pepe 

empresário e investidor do empreendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 35 - Lóculos 
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      Fonte: http://www.memorialsantos.com.br/cultura 

 

A degradação do meio ambiente, a partir do deterioramento dos caixões, e 

roupas sepultadas, é de certa forma visto como um potencial de poluição 

significativo, pois os caixões em sua maioria, não possuem um revestimento 

adequado para a absorção e secagem do necrochorume, os mesmos são revestidos 

somente com plástico bolha e serragem, para impedir o vazamento deste liquido tão 

rapidamente. A existência de caixões ecológicos, feitos a partir de papelão 

prensado, ou até mesmo de bambu, são caixões efetivamente benéficos ao meio 

ambiente, pois absorvem o necrochorume, e se degrada juntamente com ele, de 

forma a impedir a infiltração deste liquido no solo. Entretanto no Brasil, famílias 

tradicionais não reconhecem essa vantagem do caixão ecológico, devido a questões 

culturais e econômicas, pois esses caixões ecológicos possuem um valor acima do 

padrão no mercado de caixões.  

As questões ambientais devem ser analisadas, sob os critérios sócio- 

econômicos, políticos e tecnológicos, pois são grandes contribuintes para geração 

de resíduos e problemas ambientais, decorrentes do precário saneamento básico, 

habitação inadequada, destruição de florestas e solo. Deve-se considerar o meio 

físico onde será construída a necrópole levando-se em conta, questões referentes a 

topografia, hidrogeologia e geomorfologia. 

Figura 36 - Memorial Necrópole Ecumênica 
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No caso de constatação de poluição causada por cemitérios, as medidas 

corretivas e preventivas, ou seja, critérios para reutilização ou mitigação dessa área, 

devem estar contemplados a legislação em todos os níveis de governo. De acordo 

com o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, elaborado pela CETESB, 

que apresenta um roteiro especifico de detalhamento para exercer essas medidas 

corretivas. 
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11 LEGISLAÇÃO PARA CEMITÉRIOS 

 
 
 

Por conta dos possíveis problemas sanitários e ambientais devido aos 

fenômenos transformativos decorrentes da decomposição dos corpos e consequente 

geração do necrochorume, as implantações de cemitérios se faz necessário tomar 

cuidados técnicos e científicos, com base em legislações, perímetros de proteção 

sanitárias em áreas internas e externas, observando condições higiênicas e 

sanitárias, a fim de evitar possíveis riscos de contaminações especificas efetivas de 

aquíferos freáticos (CETESB, et, al, PACHECO, MATOS, 1999,2000,2001).  

Em 1987 a CETESB – Agencia Ambiental, promulgou a famosa Resolução 

L1.040,  a primeira legislação mundial referente a cemitérios. 

Essa norma técnica teve sua versão concebida por uma demanda oriunda de 

profissionais do órgão ambiental do Estado de São Paulo, que detectaram a 

necessidade de elaborar esse instrumento para regrar acuradamente a atividade 

que já era objeto de diretriz, determinada pela Lei do Código Sanitário do Estado.  

Em 1993 foi homologada e publicada a segunda versão da norma, que contou 

com a participação de profissionais da área, para revisar o instrumento normativo. 

Em 1999 a norma oficial foi publicada e permanece vigente até o presente.  

 

11.1 Âmbito Internacional 

 
 

Diversos países no mundo possuem normas para operação de cemitérios. 

Em Portugal desde 1964, já se visava à implantação e preocupação com o meio 

ambiente, pois o Decreto 44.220, alterado para Decreto n° 45.864, estabeleciam 

requisitos de implantação, melhorias e operação dos cemitérios. 

 

11.2 Âmbito Estadual 

 

 

No estado de São Paulo, foi instituída a lei 10.083/1998 do Código Sanitário 

do Estado de São Paulo, tem por princípios a proteção e preservação e promoção 
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da saúde da população, no que se refere às atividades de interesse e condições 

adequadas a saúde, meio ambiente e bem estar público. 

Nessa lei, no capítulo VI e artigo 85, determina que exumações, inumações, e 

cremação seja disciplinada às normas técnicas das ações da vigilância sanitária, 

como por exemplo, meio ambiente, ambiente construídos, saneamento ambiental, 

fontes de possíveis poluições dentre outros.  

Em 2003 o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), instituiu a 

Resolução n° 335/2003, que dispõe do licenciamento ambiental de cemitérios 

(BRASIL, 2003, COSTA 2004), e também critérios para garantir uma melhor forma 

de decomposição dos corpos humanos, sem que haja a contaminação do lençol 

freático e para que os futuros cemitérios sejam construídos em áreas adequadas. 

Esta resolução refere-se aos aspectos mínimos para solicitação de 

licenciamento de cemitérios. Na primeira fase de licença prévia os cemitérios devem 

apresentar os documentos de caracterização da área e a operação a ser realizada.  

Na fase de licença de instalação e operação devem ser apresentadas, plantas 

e o projeto do Empreendimento, onde profissionais da área, tenham assinado, 

contemplando medidas de controle ambiental.  

A CETESB, por intermédio do Decreto 47.397/2003, artigo 57, inciso XI, 

considera os cemitérios como fonte de poluição e torna obrigatória a licença prévia 

de instalação e operação para os cemitérios.  

Em 2006 o CONAMA, alterou a lei inicial estabelecendo que os futuros 

cemitérios sejam construídos fora de Áreas de Preservação Permanente (APP). A 

partir dessas duas leis ambientais diretamente ligadas aos cemitérios, os órgãos 

ambientais estaduais e municipais, passaram a ter a obrigatoriedade de licenciar e 

fiscalizar a instalação de novos cemitérios. 

A última norma estabelecida, prevê requisitos e condições técnicas para 

implementação dos cemitérios, visando à proteção ao meio ambiente. 

Segundo dados do Diário Oficial da União (DOU) os órgãos públicos e 

privados devem possuir o comprometimento para a implantação de novas 

instalações de cemitérios e crematórios, conforme figura abaixo: 
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Em diversas cidades do Estado de São Paulo, inclusive em Sorocaba, 

muitos cemitérios particulares assumiram a responsabilidade de estarem regulares, 

mediante a lei exigida própria para cemitérios, e atualmente possuem as suas 

instalações de acordo com a legislação vigente.  

Para que isso ocorra, existem diversas maneiras para a retenção desse 

líquido contaminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Legislação vigente 
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12 PROPOSTA DE ADEQUAÇÕES AO CEMITÉRIO SANTO ANTÔNIO DO 
MUNICÍPIO DE SOROCABA 

 

 

Com a polêmica em torno das possíveis contaminações que as necrópoles 

causam ao meio ambiente, é necessário à realização de adequações nos cemitérios, 

sejam antigos ou atuais, visando à melhoria contínua e o aprimoramento da gestão 

ambiental nos empreendimentos.  

Contudo havendo a necessidade de regulamentação para os cemitérios, 

visando os aspectos essenciais e condições adequadas para a área objeto, esse 

projeto consiste em características investigativas, considerando que nem todos 

podem ser considerados poluidores.   

Construídos sem um planejamento de impacto ambiental, os cemitérios 

tradicionais favorecem sobremaneira a contaminação das águas subterrâneas 

(SILVA et al., 2006). 

No cemitério Santo Antônio a adequação poderá ser realizada facilmente, 

uma vez que a necrópole estará realizando a exumação dos corpos mais antigos 

sepultados, para desocupação de covas, visando novos sepultamentos. Nessa nova 

etapa do cemitério, as adequações poderão ser colocadas em prática e será de 

grande efeito para o empreendimento e meio ambiente. 

 

12.1 Secagem do necrochoume 

 
 
A secagem do necrochorume ocorre de forma natural, a partir da circulação 

do ar, e se a secagem natural processar-se no âmbito intra-jazigos, não constituem 

impactos negativos ao meio geológico. 

Silva (1995) declara que realizou ensaios de secagem do necrochorume, e 

concluiu que o liquido polimeriza-se e pulveriza-se à razão de 1 litro a cada 84 

horas, e se reduz cerca de 50 gramas de um pó inerte e esbranquiçado, devido a 

essas condições e dependendo da condição do solo, o mesmo não atingirá ao lençol 

freático. 
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12.2 Poços de monitoramento 

 
 

 
Para controlar e mitigar o eventual impacto do necrochoume nos lençóis 

freáticos deve ser realizado monitoramento mensal, para coleta de amostras de 

água e solo, conforme estabelecido em norma pela CETESB.  

 

12.3 Ácido Peracético 

 
 

A partir da reação de ácido acético, peróxido de hidrogênio e estabilizantes 

nos poços de monitoramento, esse composto agirá como antisséptico para fungos, 

bactérias além de deixar residual de oxigênio dissolvido na água subterrânea. 

  

12.4 Substâncias oxidantes no sepultamento 

 
 

Durante os sepultamentos convencionais, é utilizada cal virgem, e essa 

substância oxidante maximiza a decomposição devido a sua acidez e minimiza o 

vazamento de necrochorume para o solo, pois absorve o líquido cadavérico evitando 

a contaminação da terra e diminuindo a umidade excessiva do solo. 

O oxido de cálcio anidro (cal virgem) ou também peróxido de cálcio (pó), é de 

fácil aplicação e de baixo custo no mercado, e uma vez que acrescentado certo tipo 

de “laje” no fundo da sepultura, ocasionará a depressão do necrochorume, oriundos 

dos cadáveres, mantendo-o confinado neste local. 

 

12.5 Drenagem superficial  

 
 
 

Um método de interceptar o percurso da água, impossibilitando qualquer tipo 

de contaminação de atingir o lençol freático.  A legislação vigente (CONAMA 335) 

que normaliza cemitérios fixa regras que visam reter o necrochorume dentro da 

sepultura para que o mesmo não atinja a parte externa colocando desta forma em 
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risco o meio ambiente. A partir do desenvolvimento de tubulações que conduzem o 

necrochorume a um filtro biológico que através da ação de microrganismos possa 

ser decomposto, tentativa de tratamento em teoria eficaz. 

Esse método deve ser implantado no cemitério existente a fim de corrigir a 

drenagem natural do solo, garantindo o escoamento e captação de água de forma 

segura, e após essa drenagem a água drenada, deverá passar por um tratamento 

sanitário, antes de ser lançada em córregos e rios.  

 

12.6 Mantas de impermeabilização 

 
 

A manta de impermeabilização servirá como uma “lona” para que o liquido 

putrefativo não entre em contato com o solo, impossibilitando a percolação sob o 

mesmo.  

 

                  Figura 38 - Manta de impermeabilização 

                Fonte: picos.pi.gov.br 
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13 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Segundo Santos (2007), os cemitérios podem se assemelhar a um aterro 

sanitário, visto que em ambos são enterradas, matérias orgânicas e inorgânicas, 

com um agravante para os cemitérios, pois a matéria orgânica ali enterrada tem a 

possibilidade de carregar consigo bactérias que foram, provavelmente, a causa da 

morte do indivíduo, podendo colocar em risco o meio ambiente e a saúde pública. 

Na visita técnica realizada no cemitério Santo Antônio, foi possível notar a 

falta de gerenciamento da área desta necrópole, desde sua inauguração. O fato da 

implantação do cemitério sem o devido estudo da área e do impacto que essa 

prática geraria futuramente, evidência a falta de estrutura do município no passado, 

no que se refere ao manejo desta área, e de cuidado com o meio ambiente, 

incluindo recursos naturais, fauna e flora do local em torno. 

O planejamento prévio é de extrema importância se tratando de atividade 

cemiterial, uma vez que a mesma pode gerar impactos ambientais regionais, no 

caso de rios afluentes. 

Contudo devido à falta de controle e planejamento das necrópoles, 

principalmente de estudos minuciosos dos locais onde os cemitérios são e serão 

instalados, muitos deles se transformaram em risco efetivo contaminando o lençol 

freático em decorrência do necrochorume oriundo de cadáveres em decomposição 

(SILVA et al., 2008). 

A literatura vem trazendo cada vez mais estudos de contaminação das águas 

subterrâneas pelo necrochorume. O pesquisador Alberto Pacheco em 1986 realizou 

a primeira avaliação ambiental em cemitérios públicos do município de São Paulo e 

fez uma alerta sobre a importância de estudos antes de instalações de necropóles. 

A poluição do lençol freático pode variar significativamente de acordo com o 

plano de gerenciamento do cemitério e também de acordo com a camada geológica 

do local. Entretanto, drenos superficiais devem ser implantados como um sistema, 

adequado e eficiente, a fim de corrigir e garantir o escoamento e captação de aguas 

pluviais de forma segura.  

É de extrema importância a conscientização da população que utiliza água 

através de poços em torno dos cemitérios, pois os mesmos devem possuir o cuidado 

na utilização dessas águas, de acordo com a atividade que é exercida em torno, 
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com vista à proteção, limpeza, desinfecção das águas e o monitoramento das águas 

por parte do cemitério, no sentido da qualidade da água e de sua potabilidade, de 

acordo com as variáveis estabelecidas pela Portaria n° 518/2004 do Ministério da 

Saúde.  

As propostas preventivas e mitigadoras exibidas neste trabalho serão de 

extrema importância para essa área. O cemitério poderá minimizar os impactos 

gerados, devido à realização de exumações dos corpos antigos sepultados desde a 

inauguração, e a partir dessa medida dar inicia a uma nova fase de sepultamentos, 

será possível a implantação destas medidas, favorecendo o meio ambiente e até 

mesmo a condição sanitária e biológica do cemitério.  

Por conta desses fatores, futuramente poderá ser observado mudanças da 

crescente urbanização do local, e até especulação imobiliária da região, sendo o 

cemitério de aspecto harmônico e correto ambientalmente, possuindo características 

benéficas para o próprio empreendimento e região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



63 
 

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A existência de leis regulamentadores, estabelecidos diretamente para 

necrópole, são instrumentos necessários como, por exemplo, CONAMA 368/2006, 

que fazem da atividade cemiterial, responsáveis por seus danos causados, e pela 

manutenção e operação dos cemitérios. 

Desde a criação do conceito de cemitérios, muitos empreendimentos não 

tiveram a obrigação por lei de ter um cuidado na implantação dos cemitérios, se 

tornando desta forma, um local incidente direto de eventuais problemas ambientais. 

Esses empreendimentos são considerados fontes de poluição, uma vez que 

poluem água, solo, e ar. Contudo especificamente, as águas subterrâneas, causam 

impactos negativos tanto para o meio ambiente, quanto para a saúde populacional.  

É necessária a implantação de medidas preventivas e mitigatórias para os 

empreendimentos, uma vez que causara um controle eventual do impacto ambiental 

originado pelo empreendimento, com vista à preservação dos recursos naturais.  

Desta forma, os cemitérios devem ser submetidos a avaliações periódicas, 

principalmente em regiões de muitos poços artesianos, uma vez que o contato com 

a água contaminada é direta. 

Faz-se necessário também, planejar, licenciar, fiscalizar e monitorar as 

atividades desenvolvidas pelos cemitérios. As necrópoles devem possuir poços de 

monitoramento de água, para que mensalmente seja realizadas coletas de amostras 

de água, para verificação da qualidade e de potabilidade da água, e também a 

incentivar a adoção de assepsia no subsolo, entre outras práticas.  

Por fim, o risco potencial de poluição oriundas de cemitérios, pode existir, 

porém se a implantação da gestão para o local for adequada, este poderá ser 

considerado de caráter controlado, se tornando uma área favorável para a atividade 

cemiterial, se comparado ao potencial poluidor de muitas outras atividades 

antrópicas sem o devido direcionamento e preocupação. 

Contudo, este trabalho não esgota suas possibilidades de abrangência de 

pesquisa em campo. Recomenda-se o estudo na área proveniente de análises a 

água para compilação das informações resultantes de bibliografias analisadas e 

orientar para um novo e atual planejamento desta área objeto. 

 



64 
 

REFERÊNCIAS 
 

 

ALMEIDA, ADRIANO M. Parâmetros físico-químico de caracterização da 
contaminação do lençol freático por necrochorume. Seminário de Gestão 
Ambiental, Juiz de Fora, MG. 2005. 

 
BIOMAS MARINHOS. Fitorremediação: Solução inteligente para 

descontaminação ambiental. Disponível em: 
<http://biomasmarinhos.blogspot.com.br/2011/09/fitorremediacao-solucao 
inteligente.html>. Acesso em: 30 out. 2014. 

 
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução n. 335, 

de 3 de abril de 2003. Lex: Dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios. 

Diário Oficial Republica Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 jun. 2003. 
 
BLACK, H. Absorvendo possibilidades: fitorremediação, perspectiva da 

saúde ambiental. [S.l.: s.n.], v. 103, n.12, dez. 1995. 
 
CAMPOS A. Avaliação do Potencial de poluição dos solos e nas águas 

subterrâneas decorrente da atividade cemiterial. São Paulo: [s.n.], 2007. 
 
CENTRO DE PSÍCOLOGIA MAIÊUTICA. O Crescimento de Crematórios 

no Brasil. Disponível em: <http://www.centromaieutica.com.br/>. Acesso em: 13 

ago. 2014. 
 

CEMITERIO E MEIO AMBIENTE. Cemitério, Origem da Palavra. Disponível 
em: <http://cemiterioemeioambiente.blogspot.com/2008/10/cemitrioorigem-da-
palavra.html>. Acesso em: 29 set. 2014. 

 
CICLO VIVO. Empresa britânica comercializa caixões feitos de jornal 

Disponível em: 
<http://www.ciclovivo.com.br/noticia/empresa_britanica_comercializa_caixoes_feitos
_de_jornal >. Acesso em: 27 nov. 2014. 

 
COMPANHIA DE TECNOLOGIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

– CETESB. Norma Técnica L1.040 – Implantação de Cemitérios. São Paulo: 
CETESB,1999. 

 
______. Coleta e preservação de amostras de água para consumo 

humano em atendimento à Portaria 518-MS de 25/03/ 2004. São Paulo: CETESB 
2005. 
 

______.  Licenciamento Ambiental Unificado – Roteiro de Estudos: 

Cemitérios, 2008. Disponível em: 
<www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/unificado/roteiro2.php?aticv=2&descr=Cemit
erios>. Acesso em: 23 nov. 2014 
 

http://biomasmarinhos.blogspot.com/2011/09/fitorremediacao-solucao-inteligente.html
http://biomasmarinhos.blogspot.com/2011/09/fitorremediacao-solucao-inteligente.html
http://biomasmarinhos.blogspot.com.br/2011/09/fitorremediacao-solucao%20inteligente.html
http://biomasmarinhos.blogspot.com.br/2011/09/fitorremediacao-solucao%20inteligente.html
http://www.centromaieutica.com.br/
http://www.ciclovivo.com.br/noticia/empresa_britanica_comercializa_caixoes_feitos_de_jornal
http://www.ciclovivo.com.br/noticia/empresa_britanica_comercializa_caixoes_feitos_de_jornal


65 
 

COSTA, A. C. S; BARROS, C. E. C; PINTO, P. A. Implantação de um 
crematório em Maceió: um estudo do potencial de mercado. XXVII Encontro de 
Engenharia de produção. Foz do Iguaçu, 2007. 

 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. Enterro ecológico: cremação e enterro ficam 

ambientalmente corretos. 2006. Disponível em: 
<ttp://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=enterro-
ecologico> . Acesso em: 22 de nov. 2014. 
 

MACHADO, S. S. Análise ambiental dos cemitérios: um desafio atual para a 
administração pública. Revista de C. Humanas, Vol. 6, n. 1, jan/jun. 2006. 

 
MAGALHÃES, Flávio et al. Cemitério e impacto ambiental. Disponível em: 

<www.acempro.com.br/temp/Cemiterio_e_Impacto.pdf>. Acesso em: 28 set. 2014. 
MIGLIORINI, R. B. Cemitério como fontes de poluição de aquíferos: 

Estudo do Cemitério Vila Formosa na bacia sedimentar de São Paulo. 1994. 74f. 
Dissertação (Mestrado em Recursos Minerais e Hidrogeologia) – Instituto de 
Geociências, Universidade de São Paulo. 1994. 
 

MALAGUTTI, W. et. al. Cemitérios fontes potenciais de contaminação. 
2009. Revista Ciências Hoje. Vl 44. n. 263. (Departamento de Geologia Aplicada, 
Universidade Estadual Paulista - Rio Claro – SP, 2009. 

 
MATOS, B. A. Avaliação da ocorrência e do transporte de 

microrganismos no aquífero freático do cemitério de Vila Nova Cachoeirinha 
município de São Paulo. 2001. 113f. Dissertação (Doutorado – Instituto de 
Geociências da Universidade de São Paulo, 2001. 

 
PACHECO, A. Os cemitérios e o ambiente; Ambiente Brasil. São Paulo: 

2006. Disponível em: <http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=23638>. 
Acesso em: 29 set. 2014. 

______. Os cemitérios como risco potencial para as águas subterrâneas. 
São Paulo: Revista do Sistema de Planejamento e de Administração Metropolitana - 
SPAM, v. 4, n. 17, ago. 1986. 

 
PIRES, A. S; GARCIA, C. M. São os Cemitérios a melhor solução para a 

destinação dos Mortos. IV Encontro Nacional da Anppas 4,5 e 6 de junho de 2008 

– Brasília, DF, 2008. 
 
ROMÃO, Roberta. Cemitérios e o seu impacto ambiental: Destaque da 

Água e Estudos e Pesquisas Meio Ambiente Poluição Saúde, 11 abr. 2014. 
 
SILVA, F. C; SUGUIO, K; PACHECO, A. Avaliação Ambiental Preliminar do 

Cemitério de Itaquera, segundo a Resolução do CONAMA 335/2003, Município de 
São Paulo. Revista UnG – Geociências v.7, n.1, 2008. 

 
 
 

 

http://consumidorconsciente.eco.br/index.php/component/customproperties/tag/geral-agua.html?Itemid=600
http://consumidorconsciente.eco.br/index.php/component/customproperties/tag/geral-estupesquisas.html?Itemid=600
http://consumidorconsciente.eco.br/index.php/component/customproperties/tag/geral-meioambiente.html?Itemid=600
http://consumidorconsciente.eco.br/index.php/component/customproperties/tag/geral-poluicao.html?Itemid=600
http://consumidorconsciente.eco.br/index.php/component/customproperties/tag/geral-saude.html?Itemid=600


66 
 

SILVA, Leziro Marques. Processos de obtenção de manta não-tecida 
aditivada, aplicada como meio de absorção, neutralização e secagem do 
necrochorume de cadáveres. Disponível em: 

<http://www.patentesonline.com.br/processos-de-obten-o-de-manta-n-o-tecida-
aditivada-aplicada-como-meio-de-absor-o-93313.html > Acesso em: 01 nov. 2014. 

 
______. Cemitérios: Fonte Potencial de Contaminação dos Aquíferos 

Livres. 4° Congresso Latino - Americano de Hidrologia Subterrânea. Montevidéo, 
Uruguai – ALHSUD – 1998. 
 

SILVA, R. W. C; MALAGUTTI FILHO, W. O emprego de métodos 
geofísicos na fase de investigação confirmatória em cemitérios contaminados. 
Eng. Sanit Ambient, v.14 n.3, set. 2009. 

 
URNAS PARA CINZAS. Disponível em: <http://www.urnaparacinzas.com.br/>. 

Acesso em: 24 de out. 2014. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.urnaparacinzas.com.br/

