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l. ÍnJT'RûrXJ(tA(}

As sociedacles mo<lernas, de urna fomra geral, não gostam de pensar

na mofte, procì-raln esquecê-la ftlgindo à discussão sobre o assrnto e

fàzendo clesaparecer o corpo morto de fonrra rápida e elicaz. Fala¡ sobre a

morte, sobre cemitérios, é algo incornodativo que perlurba as pessoas, O

honor do cadáver em clecomposição é runa constante em todas as

civilizações.

A ciência não se oompadece corn tabus, objetiva a busca do

conlrecimento e da verclade , nzã.o pela qual a questão sobre cemitérios

precisa de ser conhecicla nos seus difèreutes ¿ìspectos, principallnente,

naclueles eln que o cadáver ltunano possa ser causa de alterações ambientais

e pôr cm nsco a saride dos vivos.

A literatira sobrc a história e a sociologia da molte é vasta.

Sociólogos, antropólogos e lolcloristas têrn trazido excelentes .;ontribuições

para um rnelhor conhecimento dos hábitos e costuÍìes fimerários. Os

fiancescs são pródigos em obras e especialistas sobre o "espaço rla mofte".

O histonador Philippe Ariès, recentemente falecido Êoi o grande estrdioso

das atitucles clo homem perante a mofte.

Outro tanto não se pocierá ciizer sobre a questão "Cemitério e Meio

Arnbierrte". As necrópoles ntutca foram incluíclas na lista clas fontes

tradicionais cle contarninação constante dos tratados sobre meio ambiente e

controle da contaminação das águas subtemâneas. Por preconceito, ou

porque se pensava - não acreditamos, cÌue os cadáveres hrunanos e de outros

anirnais, depois de enterados não tinharn quaisquer conseqi.iências sobre o

rneio ambiente e a saÍrc1e pirblica.
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Há ur¡a carência, ou mesmo ausônci¿r cle trabalhos sobre o assunto no

Brasil, No plano intemacioual, ocorrem na rnaioria dos casos informações

de caráter pontual, ou seja, breves artrgos publicados em jornais.

Na nossa tese r1e doutorarnento, defèndida em 1985, no Instituto cle

Geociências da Universidacle de São Paulo, já alerlávamos para a

nece ssìr1ade cla irnplantação adec¡rada cle cemitérios, como forma cle

minjmizar os irnpactos arnbientais e proteger a sair<le pirblica.

Como conseqtiência, as pesquisas sobre contaminação das águas

subterrâneas pol cemitérìos foram ìniciacias na seg-urda metacle dos anos

oitenta, através do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas (CEpAS), clo

Instrtuto de Geociências cla unìversidade de Sâo Paulo Foi criada uma nova

linha de pesquisa com caráter inédito e que colocou os pesq'isadores

envolvidos com â mesma, como referência a nível nacional e internacional.

A iiiicÌativa dos pesc¡uisadores do CEPAS foi oportura, porque os

possíveis problemas arnbientais e sanitários que os cemitérios brasileiros

pociem gerar nunca foram motivo sério de preocupação por parte das

arrloridades lcsponsávcis.

Cabe lembrar que o corpo humano, enquanto vivo, permanece em

constante equilíbrio coln os agentes etiológicos e o meio ambiente. Depois

de rnofto o cadáver se transforma, é um ecossistema de populações, como

arh'ópodes, bactérias, microorgauismos patogênicos, microorganisrnos

clestnriclores cle matéria orgânica e ontros, que põem em risco o meio

arnbiente e a saircle das populações. Sendo os cemitérios repositórios de

cadáveres, laboratónos de decomposição, este tipo cle constmção apresenta

riscos que cxigern cuidacios técnicos e científicos com sua implantaçâo e

operação.
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Ternos insisticlo paÍa que os planejadores trhanos ao elaborarem os

prog amas de ordenamento do c¡escimento das cidades, tambérn devern

consiclerar a implantação imecliata e a longo prazo de cernitérios, de acorclo

coÍn as circunstâncias locais. É uma prática urbanística quc as autoriclacles

devem considerar como forma de atender as necessidades das comuniclacles

e ecluacronar as questões inerentes à sairde e ao lneio ambiente.

As nossas pesc¡uisas têrn iucentivado dissertações c1e rnestrado, teses

de cioLrtorado, seminários om cursos strperiores, trabalhos para eventos

ambientais em escolas do segundo grau, procedirnentos para implantação de

cemitérios e investigações a nível internacional, como a clo Ministéno do

Meio Arnbiente (Portugal) e a da [Jniversidacie Téenica de Sidney

(Austr'ália). O tema tem sido divulgado através cle palestras c entrevistas nos

órgãos de comrnicação acaclêmicos e pirblicos.

As pesquisas, inicialmente, tiveram resistôncias por pafte daqueles

qr-re exploram cemitérios particulares. Entretanto, os respeotivos sinclicatos

vêtn l'ealizando eventos, o irltimo dos quais, com o títrilo "l Fórurn Sincepar,

Cernitérios - hnpacto Arnbiental", f,oi realizado eni Curitiba, eur I ó cle

dezembro de 1999

Cabe ciize¡ clue "Cemitérìo e Meio Arnbiente" é tLma linha cle pescluisa

que se insere na área de conhecimento "Urbanìzação, hrdustrialìzação e

Meio Arnbiente", por nós criacla qualìdo contrataclos pelo Institnto de

Geociências cla Universiciade de São Paulo, como prof-essor em tempo

integral.
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Cemitério

Do grego koimetërton, "donnitório", pelo latim coemeterit. Stn.

Ilccinto onde se enten am e guardam os mofios. Sinônirnos: necrópole,

cameiro, sepulcrário, câmpo-santo, cidade dos pés-juntos e última moracla

(ArLr'élio. 1999)

A palawa cemitério teve ì-ma evolução semântica ao longo do tempo,

impondo-se defìnitivarnente na língua francesa desde o século XVI. Em

inglês o emprego da palavra cemetery na iinguagem corrente parece mais

tardio. Churchyard otr graveyartl só f'oram substituídas por cemetery îo Ltso

corrente no século XIX e pata designar, por oposição, trma ontra foma de

cenritério, <¡ rural cemctery (Atiòs, 1977)

Segundo Bayarcl (1993), na tenninologia hebraica, o cemitério é

designadcr por termos bastante surpreenclente s: Rerth Olam (casa da

eternidade) e lleth ha'haylz (casa da vida).

Meio Amhiente

Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem fisica,

quirnica e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas

f'onnas (Art. 3". da Lei no. 6.938, de 31 cle agosto cle 198 l, que clispõe sobre

a Política Naoional clo Meio Ambiente).



I nu mação

S. L Ato de inurnar; enten'¿ìlnento, enterro, sepultamento (Aurólio,

1999).

Ernpregada entre muitos povos antigos, meciievais, modenìos ou

conternporâneos e oonsistinclo na inclusão em oova abefia e ciepois aterracla

ou na colocação à superficie mas apondo-se um espesso monte de tena e
pedras ou ¿unda no depósito numa cavìdade ou rnesrno caixa cleviclarnente

acautelada ou resguardacla (Dias, 19ó3).

Tumulação

Enteramento em carneiros, construídos dc alvenaria ou concreto na

fonrra de caixas retangulares, qne recebem os caixões em gavctas. Estas

constnrções são parcial ou totalmente snbtemâneas.

Diante da conccituação, há que designar o sepnltamento em Çova,

como inumação no solo.



3. OI}.IETTVO

irazer runa slstematização crítìca das pesquisas sobre "Cemitério e

Meio Ambiente" já desenv<tlvidas e em desenvolvirnento.



4. MI'TOT}OLOGTA

Par:r alcançar. o objetivo proposto r.esolvcln.s, prirncir.arnente, cie

forma sirnples e clireta colocar o leitor clentro cia cßrestão "cemitério e Meio
Ambiente".

Assil¡, no desenho da metoc.lologia montamos o seguinte roteiro:
revisão bibliogr'áfica sobre o assunto de interesse e cie temas comelatos,

breve histórico das práticas de scp*ltamento usadas pero homem ao longo
do tempo; clestaq*e iìs.ções sanitárias contra os sepultarnentos nas igrejas

na Europa Ocidèntal, especialmènte, ern lirançar e porhrgal; preocupação clos

rnédicos brasileiros com os enterramentos nos ecrìfÌcios rerigiosos e o

apa.ecimento dos cemitérios campais; descfição dos impactos arnbientais e

estético-r"*banísticos q'e as necrópoles poclern provocar e, dos processos

biológicos e c1¡r contaminação c1a ágrra por necrópoles,

Após a siste matização cr-ítica, são relacionados trabarhos ou ações

decorrentes de lorma direta ou inclireta de nossas pesquisas e rn.strado o

papel do geólogo na implantação de cemitérios.

Finahnente, é apresentada *ma lista bibliográfica cie trabalhos sobre

"Cernitério e Meio Arnbiente',.



5. REVTS¡1O BIIìL{OGRÁFICA

Neste capítulo não f'oi 1èita a revisão da literatt'a relaoionada com a

morte, objetivo dos oientistas sociais. somente a bibliografia qne trata da

questão "cernitério e Meio Arnbiente", estanclo os antores mencionaclos por

oldem cronológiczr.

"far'bém não fbi Ièita rnenção aos doc'mentos que mostram a

preocupação dos médicos brasileiros no final rlo século XVIII, com os

sepultamentos nas igrejas e suas conseqtiências para a saircle pirblica.

Bergamo (1954), no IV Congresso Interamericano de Engenharia

sanitána realizado em são paulo, defènde a necessidade de estudos

geológicos e sanitários das áreas de cemitérios e verificação das

possibiliciades de poluição o' contalninação rfas ágnas subtenâneas e

superfìciais.

Dias ( 1962), elabora run estudo histórico, arlístico, sa¡itfuio e jtnídico

sobre os oernitérios, jazigos e sepultrLras em porl*gal. Nesta monografia, o
autor dedica *rn capítulo aos terrenos rnais aclequaclos no contexto geológico

pofiugnês para a implantação de cem:itérios. seg'ncro este autor, os solos

mistos são os melhores, como os calcário-silicìosos, sírico-argiiosos,

calcário-sílico-zrrgilosos e outros, porq'e permitem a decomposição cle

cadáveres e drfìcultam a saída clos elementos gasosos.

Pacheco (1986), através do trabalho coln o tít'lo "os cernitérios

corno risco potencial para as ág'as de abastecirnento", alefta pafa a
necessiclade da irnplantaçzìo cuidadosa de cemitérios e iìxação de faixas de

proteçào sa'itána, como f'onna de garantir a preselação das águas
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subterrâneas e o'so potável das rnesmas. Rccomenda ¿ r.evisão c
at'alização do código sanitário cro Estado rle são pa'ro, cle 197g,.o c¡ue

tange iì legislação de cenitérios. Foi o primeiro estuclo sobre o tema feito no

Brasil.

othnann (1987), at.avés de tun extenso trabalho fàz considerações cre

car¿iter geológico, regislativo e regulamentar sobre a i'rplantaçã. e gestão cle

cemitérios em França. põe em evìdência o papel cro geólogo na elaboração

cie pro-ietos sobre necrópoles, c,ja intervenção é funcramental para a
proteção clo meio ambiente, notadamente ág.as superdciais e subterrâneas.

Roclriguez et al. (1935), estuciaram a decomposição de cadáveres

sepultaclos e métoclos que poclem ajucrar na sua localização. [Ima excelente

contribuição para as cìências Forenses dos Estados unidos ila Arnérica.

Mendes et al. (1989), pela pdrneira vez'tiiizarn as técnicas geofïsicas

de investigaçâo 
'o estudo da contaminação das águas subterrâneas por

cernitérios.

Miotto ( 1990), na s'a clissertação <le mestrado, apresenta ru,a
me todologia para a determinação da adequabilìclade cle áreas para a

implantaçâo de cemitérios.

Facheco et al. ( t99 r), após rnonitorameuto na a.ea intema de três
cemitérios constatam a contarni'ação bacteriológica clo aqriífero fieático por
tnicroorganismos oriuncros cre corpos em decornposição. É o prirneiro

trabalho no gênero no plano nacional e internacional.

Martins et al. (199r), estr¡dam a clualìdade das águas subterrâneas em
cemitérios.

Facheco et al. ( 1992), no II Congr.esso Brasiieiro de Águas
Subterrâneas realizado ern Belo r:rorizonte, clefencrern a necessidade de
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perimetros cie proteção sanitária para cernitérios po. razões higiônicas e

ambientais

Pacheco et al. (r993), mostram no Third lnternational semi'ar on the
E'vironment Problems of urban centers - ECo URBS'93, q'e ocorreu no

Rro de Janeiro, os problemas arnbientais e estético_urbanísticos q'e os

rnesmos podern provocar.

Fonseca (1994) apud Junior et al. (1996), eshrda a contaminação clas

águas periféricas em cemitérios de Belérn clo pará.

Migliorini (1994), na sua dissertação de mestrado, mostra a

contarninaçio fìsico-quírnica e química clas ágLras subterrâneas clo cemiténo
par,rlista de Vila Fonnosa.

Junior et al (199ó), utìlizam o rnétoclo sp e da elekorresistividade no
estudo hidrogeológico de um cemitério.

Braz et al. (I996), estudam a contaminação das ág'as resurtantes do
uso inadequado do solo, na instalaçâo de cemitérios.

Matos et al. (1997), no xlr sirnpósio de Recursos l{ídricos realizadcr

em Vitória, rro Espírito santo, crivulga a pesquisa q*e cstá senclo

clesenvolvicla e Çom caráter inéclito, sobre o transpode e retenção cre

tnicroorganismos ern acliiíferos. o ineclitismo reside no fato de qne o
trabalho está sendo executado em área de cemitério.

Silva (1998), no 4o Congresso Latinoarnerica'o cle Flidrologia
sLrbteranea, mostra os cemitérios cor¡o ronte potenciar de contaminação

dos aqtiíferos liwes.

Knight et al. ( 1 998), no International Groundwater conference,
realizacla em Melbourne, na Austrária, ao abor.dar o tema sustainahirrty ct/'

wasr'e ,nd (.irrntndwctter Man.gentent systents, mostra tarnbém o conceito
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cle sustentabilidade para sopnltamentos em cemitérios no contexto de su¿r

intelação com as águas subterrâneas.

Mari¡rho (1998), estuda a contaminaçào do aqtiífèro nieático pelo

cemitério São Joào Ratista, em F ortaleza - Ceará.

Pacheco et al. (1999), estudam os resícruos de ce'itérios do

Municipio de são Paulo e o destino dos mesr'cls. Este trabalho f'oi o

prirneiro a aborclar o problema no Brasil.

Magalhães (1999), estuda o impacto ambiental causado pelo

cemitério daPaz.

Pacheco et al., estudam a infl'ência dos fato¡es ambientais nos

processos transformativos em cemitérios. Aprovaclo para publicação na

revista "Engenharia e Arquitetura" - cademos Arnbientais, rla Escola de

Engenharia de São Carlos.

Pacheco et al., est'dam a importância dos solos na irnplantação ile

cernitérios. subrnetido ao conselho Editorial clo lloletim do Institrlto de

(ìeociências cla Universiclade de São paulo.



6. BREVE IIIS"TORICÛ DAS PIìÁT'ICAS DE SEPULTAMENTOS

O que fàzer do caclávcr? Cornê-lo, enten.á_lo no solo, lançá_lo nos

r-ios, embalsamá-lo, conservá-lo nos tirmulos selados? Estudos e descobeftas

arqueológicas vêm desvendando o compoftamento do homem em relação

aos seus mortos. Através de testern'nhos e outfos doclunentos tem sido

possível conhece¡ as práticas funerárias que os povos têm utilizado ao longo

dos tempos. Estas cvolníram descie as cave'ìas até à atualidade" ao sabor

das crenças e circutstâncias sociais e ecc¡nômicas.

Na história enropéia, o sepultamento sistemático dos corpos parece

remontar a 100 mil anos a'tes da nossa era. As seprlturas no paleolítico

(35.000 a 10.000 anos a.C.) eram feitas no solo, no interior de grutas,

quando o ambicntc o pcrmitia.

A partir de l0 mil anos a.c. (períocro intermediário entre o paleorítico

e o neolítico), apareceram os primeiros cemitérios. As sepulturas são

agrupadas, com tirmulos individuais e coletivos (Bayard, 1993).

Relativamente aos territórios europeus, a civilizaçâo neolítica

decorreu desde os 4 mil a 5 mil até os 2 mil anos a.c. Neste período são

nrrmerosos os enterramentos isolados ou em série, eln campo raso, em grutas

nafnrais, em g.utas artiliciais, em fossas, casas seprlcrais e em constmções

megalíticas (Dias, l9ó3).

Sabe-se também qre a cremação de cadáveres era'sada e praticada,

não tão cofientemente como a inumação.

l2



ó"tr. O fenô¡neno rmeg*lítico

AlgLrmas regiões do Muncro A'tigo, entre eras a Europa, conr'rçcerarn

há 5 mìl anos antes da 
'ossa 

cra. rnìa arqr-ritetura rnonlunental constit'ída
por g.andes blocos de pedra, conhecidos por rnegálitos, clesìgnação de'vacla
do grego ffiegãs -F lit.hos, que signifìca pedra grande.

o tipo rnais sirnples daqueles monrunentos é o menir, do bretão ntcn
+ hir, pelo fiancês menhir, bloco cornp.iclo imprantado ver.ticalmente no

solo. Quando repeticlo ern rila, toma a cresig'nação de arinhamento e, ao

multiplicar-se em círculo toma o nome de cromlech (Figura l).
uma outra farnília de megálitos é constit'íc1a pelo dórrnen, palavra

q*e eûì baìxo bretão se compõe de dot, mesa e mcn, pedra, fonnaclos por
pedras verticais (esteios - no rnínimo trôs), cobcrtas por cnorme ra¡e (rnesa).

São túrm'los coletivos que se destinavam ao entemamento sucessivo clos

membros de runa cornuniclade e cFre evoluin na sua arquitet.lra ¿ìo longo do

neolítico. Explorações nestas construções docunentam *ma grancie

variedade de práticas mortuárjas, como as soluções inurnatórias e

incineratórias, as mumificaçòcs c a colocaçào de cadáveres comprirniclos

dentro de potes (Figura 2)

os homens constnrtores cros monumentos megalíticos.iá não viviarn à
entrada das cavemas, entenavam se*s mortos em cemitérios e, pol. vezes,

praticavam a incineraçào como meio de purificação.

13



Figura 1. Grande cromlech megalítico de Stonehenge, Salisbúria (Grã-Bretanha).

Figura 2. Exemplo da cultura megalítica em Portugal: anta de Santa Marta, penafiel.



6.?. ,As pirâwrides

Ern Merinde Beni Salame, grande pclvoaclo situado a ocidente clo

de lta do Nilo e existente 5 rnil ¿ los a.c.^ enterravam-se os cadáveres em

simples fossas no meio da povoação, próxirnos de choças e habitações

(Obermaier et al., 1957 apud Dias, 1963). Imagine-se as moléstias

decorrentes desta prática insaltrbre.

No Alto Egito, o sepultarnento já era feito ern verdacleiras necrópoles.

Após a unifìcação dos reinos e a criação do império do Egito por

Menes, o primeiro rei e faraó e dt*ante as duas prirneiras dinastias q'e vão

de 3 188 a 2.815 anos a.C., praticou-se o enterramento arcaico, corno

anteriormente, em simples oovars abefios na terra para todas as camadas

sociais. Estas sepulturas constituem as mais antigas necrópoles egípcias.

Como as grandes cheias do Nilo nos tenenos baixos e alagadiços e os

ventos nâs vastas regiões arenos¿rs provocassem o desentçmamento dos

cadávçres, ou ainda porque os faraós e codesãos quisessem melhorar as

sepulturas, estas passaram a ser cobertas e protegiclas por uma construçâo

de tijolos, gesso ç outros rnaterìais (Dias, 1963)

Ern plena evolução, após a abertura clos tílmrlos ra rocha cr*ra e a s*a

cobeft*ra com pedras e construções, se chegon à terceira dinastia, em que o

célebre a.r'quiteto Inhotep constnriu em saggarah a prirneira pirâmicle, em

degraus, para túrmulo do f'araó, a que se seguiram as célebres pirâmides do

Egito, constnrídas na lnargem esqnerda do Nilo, na região da cidade de

Mônfis, constituindo sepultnras reais (Dias, op. cit.). As de Gizeh, sâo as de

maior importância pela granciiosidade e imponência.

As pirârnìcles, por serem tírmulos individuais or para porcas pessoas,

não chegaram inicialmente a constìtuir necrópoles. porém, perto ou à volta

t5
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destas pirârnicles construí¡arì-se outras trLmbas, rn¿ris modestas. flonnando c¡

conjunto rLma necrópole,

6.3. As catacumbas

Na Rorna republicana e imperial se praticava o ernbalsamarneuto clo

cotpo. Quando lsto não ocorria, procedia-se ei incineração, recolhenclo-se no

final as cinzas numa tnla a colocar no sepulcro. Enr geral não tinha h.rgar

nos territórios romanos a inumaçào nem o encerramento cie caciáveres nos

saroófàgos. Assirn, se intemompeu a tradição clas necrópoles.

com a difusão do cristianisrno a intunação toûlava-se uma realiclac'le.

Os cristãos passam a sepuitar os seus moltos nas catacumb:¡s de

Roma e, depois, fora da cidade, jr.rnto das vias de trânsito, eomo a Via Ápia,

ern cujas margens f'oram encontrados vestígios de enten'arnentos das

carnadas rnodestas da população, constituindo r"una importante necrópole.

O "oemitérìo romano" era o lugar onde se sepultavarn os cristãos

faiecldos e abrangia as catacrunbas ou outros subterrâneos, bem como os

enterrarnentos feitos nos covais abefios à superficie do soio (Dias, op. cit.)

As catacumbas eram grandes galerias subterrâneas on grutas onde se

reuniam e escondiam os cristãos persegr,ridos ou que não podiarn dedicar-se

liwemente à sua religião. Aqui, sepultavam seus mortos em tunbas ou

câmaras sepulcrais ao longo das parecles das galerias ou criptae. os ltrgares

ou caviclades abenas, /oci, tinham a f'orma retangular e com dimensões para

receber um, dois ou trôs corpos envolviclos num lençol (Dias, op. cit.)

Os "cemitérios cnstàos" tiveram a sua origem no fìrn do século I.



O lil Concílio de Toledo realizaclo no

estabele ce oorno llorma geral da Igrcja a intunação

6.,1.,{s igrejas ¡raroquiais, mosteiros e conventos

Os Antigos, por razões higiênicas sepultavam os seus mofios longe

cias cidades. A lei clas Doze "l'ábuas dizia: "QLre nenhum morto seja inumado

nem incinerado no interior da cidade". Esta proibição é retomada no Código

de Teoclósio (408 a 450), que ordena que se levem para fora de

Constantinopla todos os despojos firnerários: "Que todos os cotpos

encerrados em rtrnas ou sarcófagos, no solo, sejam retirados e colocados

f'ora da cidade".

Segrndo o comentário do jurisconsulto Paulo: "Nenhum cadáver deve

ser colocado na cidade, para que os socro da ciclade não sej am manchados"

(Arìès, I977).

Por aqueias razões os enterramentos na Antiguidade eram sempre fbra

das ciclades, ao longo das estradas, como a Via Ápia, em Roma.

A repugnância eì ploxunidade dos moftos acabou por ceder enffe os

antigos cristãos. Assim, entre a Idade Média e meados clo século XVIII, em

plena Europa ociclental, em especial na França, os mortos retomaram ao

convívio dos vivos, aom a penetração clos cemitérios nas cidades ou vilas.

Os scpultamentos corneçam a ser lèltos nas imediações das igrejas,

mosteiros e conventos e no ìnterior destes, no solo e sarcófagos de pedra.

De acorclo com registros históricos, os moftos cle situação sócio-econômico-

política rnais privilegiada erarn sepultados nas igrejas ou em srns

I7
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imediações, enquanto os pobres eram enterrados em Çampos afastados, cm

valas ÇollÌr.rns.

Segundo (Aries, op. cit.), os cemitérios em pleno campo são

ab¿rndclnados, tapados pela vegetação e esqnecidos ou cntão, são usa<los cle

vez em cluando (em tempo de peste).

Em França, a partir clo século XVI, após oampanhas médicas

sucessivas, em especial, contra os elttetramentos nas igrejas, apoiaclas em

reiatos sobre pessoas que morreram por se exporem "a vapores mefìticos,'

oriundos de corpos em decomposição, urn éclito de Luís XVI, em 17j6,

interditou os sepultamentos nas igrejas, mosteiros, conventos e capelas

particulares, com exceção clos corpos clas entidacles eclesiásticas, Caso

exemplar, foi o errtigo cemitério dos Inocentes, o mais popnlar e povoado

das necrópoles de Paris dcsde o século XII. Sobre este cemiténo, Voltaire

disse tratar-se de um vasto lugar consagracio à peste. "Os pobres qne

morrem de doenças contagiosas são muitas vezes entenaclos aqui laclo a

lado; os cães roem seus ossos. Urn vapor espesso, cadavérico, infecto, se

exala. É pestilento nos oalores do verão, depoìs clas chuvas" (Ragon, 1981)

Como conseqi.iôncia, a geograf,a dos comitérios rrbanos cla cidacle de

Paris f'oi substituída pela clas necrópoles extra-mrros.

6.5. ()s cemiti'rios campais

A proibição clos entenamentos nos templos e a reabilitação dos

cemitérios campais (ao ar livte) apareceu na Etuopa ocidental no século

XVIII, por razões higiênicas, fundarnentacla na ''doutrina dos miasmas".

Aclcditava-sc t¡uc ir rnalúrìa or:glìnica crrr dccornposiçào. espcci:rlrnentc rrs
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cle origem animal, sob a influência do elomentos atmosféricos (temperatura,

rmidade" ventos) f-ormava vapores ou miasmas nocivos à saúde, inl'ectando

o ar que se respirava.

6.5.1. A evolução em Portugal

Em Porlugal, os inconvenjentes sanitarios decorrentes do

sepultamento de cadáveres dentro das igrejas da cidade de Lisboa, forarn

apontados pelo Intendente Pina Manique, em 7781 , que também defendeu

junto do Governo a construção de cemitérios púrblicos.

Ficou o Intendente Pina Manique como pioneiro dos cemitérios

pirblicos em Porhrgal, que só não construiu devido à incompreensão e

incompetência das autoridades em matéria de saneamento.

Entretanto, sob o intluxo dos ares renovadores oritmdos da França e

da ação de portugueses esclarecidos, paulatinamente, foi surgindo a

consciência dos perigos de sepultar cadáveres no interior das igrejas e nos

teûenos situados à volta delas.

Só no ano cle 1835, oom atraso de dezenas de æros, é que o Ministro

Rodrigo da Fonseca Magalhães publica os decretos de 2l de setembro e de

8 de outubro mandanclo constnrir em todas as povoações cemitérios pirblicos

para neles se enterrarem os rnoftos, comn foma cle defender a salubridade

pirblica (Dias, 1963).

A constnrção de cernitérios públicos em Portugal encontrou,

iniciahnente, uma série de obstáculos levantados por preconceitos e atrasos

arreigados nas poprilações incapazes de entenderem os problemas særìtá¡ios
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cio país. Entretanto, a nece ssiclacle da observaçiìo das normas sanitárias

ac¿rbou pclr se sobrepor aos sentimentos conservaclores.



7. OS CIìMTTIiNIT¡S NO BTIASIL

A prática de sepultamentos no interior das igrejas e no em tomo fbi

trazida para o Brasil pelos portugueses. Os exemplos são munerosos,

especialmente nas ciciades coloniais do Estado de Minas Gerais, com

destaqne para a de Ouro Preto (Figura 3).

l)esde o final do século XVIII, os médicos brasileiros começaraln a

se preocupar com os entefros nas igrejas c suas conseqüêncìas para a sairde

clas populações.

Em 1798, *ma comissão rnédica a serviço da Câmara clo Rio já advertia do

perigo. Dois anos depois, foi publioado ern Lisboa um pequeno trabalho

sobt'e o assunto, "Memória sobre os prejuízos causados pelas sepulhrras dos

cadáveres nos templos e methodo de os prevenir", de autoria do mineiro

Vicente cle Seabra Silva'Ieles (Rcis, 199 1). 
!

A leitura de alguns autores dá-nos conhecimento do perigo que

cor¡iam as pessoas que iam às igre¡as carregadas de "eflúvios mefiticos",

procluziclos pela decomposição dos moltos ali enterrados e de relatos de

epidemias.

Para os méclicos, a localização ideal dos cernitérios seria fora da

ciclade, longe cle fontes de água, em terrenos arejados, onde os ventos não

soprassem sobre a cidade (Reìs, op. cit ) Veja-se nesta opinião urna

preocupação com a saírde púrblica, onde está implícita a questão ambiental.

As insistênciâs constantes dos médicos e outros homens cr tos

influenciados pelos exemplos sa'itários oriurdos da Europa, determinaram

que em 28 de outubro de I 828, fosse prornulgada a lei imperial, qne entre
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outras, rcgulavâ as matérias reièrentes às câmaras rnunicìpais c1o Império do

Brasil.

O parárgral'o segundo do art. 6(r dacprela lei recomenciava que as

câmaras rnunicipais elaborassem posturas relativas ao "estabelecimento de

cemitérios fora dos recrnto dos Ternplos, confèrindo a esse flrn com a

principal Autoridade Eclesiástica do Lugar" (Reis, op. cit).

A construção de cemitérios campais, distante das cidacles fazia parte

da higienização das mesmas e da rotina das câmaras rnunicipais, que

passaram também a cuiclar do saneamento e ernbelezamento do espaço

trbano.

Entletanto, a lei imperial só entrou em vigor anos após sua

promulgaçâo, depois cie vencer resistências (tal como acontecera na Iìranca

e em Porlugal), sencio a mais conhecicla a Cemiterada, que ocorreu em 25 de

outubro cle 1836. A mesma consistiu em mantfèstações dc protestos por

organizações católicas leigas, que se opunham aos enterramentos no novo

cemitério campal cla ciciade de Salvador, na Bahia.

Assim, surgiu o cemitério c'la Consolação, a pritneira necrópole

pÍrblica construícla no MLrnieípio cle São Paulo, no ano de 1858, nos

an'abalcles da ciclade, longe dos vivos, por razões de salubridade pÍrblica.

Este cemitério começou a funcionar uma semana antes cia sna inaugrração,

devido a uma epidemra cle varíola.

Depois daquele cemitério snrgiram outros, pirblicos e particulares,

totalizanclo, atualmente, 36 necrópoles (14 particulares e 22 pirblicas). Estes

cemitórios (a rnaioda constnrída antes do cóciigo Sanitário do Estado cle são

Paulo. c1e I 97 8), ocupam uma área supcrior a 3 milhõe s de met¡os

qtradrados ou seja, 0,20o/" da área clo Mr,rnicípio c1e São paulo



8" OS CIiNTIT'IiRIOS COMO RISCO POTÐNCIAL PARÂ O MEIO
AIVTBItrii\TE

Todos os cemitérios são um risco potencial para o meio ambiente, em

especial para o aqi.iífero freático.

É inegável q'e os cemitérios irnplantaclos sem os clevidos c'idaclos

geológicos e hidrogeológicos poclem gerar irnpactos ambìentais, isto é,

alterações fÌsicas,, quírnicas e briológicas no meio ambiente.

classificarnos aqueles i'rpactos como físicos primário e secundário.

O impacto físico prirnário ocorre quando há a contaminação das

águzrs (aqüífero freático e águas superhciais).

A indução de microorganismos nos recursos hídricos é a principal e a

mais preocupante contaminação gerada pelos cemitérios.

No que tange aos ac1üífbros de maior profirndidacie, em princípio,

estão protegìdos da contaminação por necrópoles. Esta poderá ocoffer se

houver defÌciôncias técnic¿s cle construção de poços, ou se estes estiverem

locaclos em ac¡Liíferos vr-rlneráveis, como rochas fi'aturaclas e com canais cie

dissolução.

Quanto às águas superficiais, a possibilidacle de contaminação é

remota para crrsos de águas dinâmicas, oxigenadas. Esta possibiliclacle

existe para mananciais estagnados, não arelaclos. Não conhecemos

pescluisas neste contexto.

O impacto físico secundário ocorre quando há a presença de maus

odores provenientes da decornposição de cadáveres, qtre são liberaclos por

problernas re lacionados com os sepultarner-rtos_
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No Brasil, basicamente, existem dois tipos de sepnltamentos - por

inunação no solo e por tumulaçâ<l (f-igura 4).

8. l. trnumação no solo

As inumações no solo têm por otr¡etivo permitir a clecornposição e o

desaparecirnento dos corpos segundo as regras tle higiene pirblica.

As inf'ormações cle caráter peclológioo mostram ser a camada superior- (terra

vegetal), onde se de senvolve a maìs intensa atividade miorobiocluírnica,

aquela que tern a melhor capacidade de oxidação. Como conseqüência, ela

seria a mais favorável para a destruição dos cacláveres. Entretanto, por

várias razões, como a presença de animais escavadores, higrene pirblica"

confinamento de produtos em decomposição, se torna necessáno enterar os

cadáveres a maiores profi,rnclidacles.

De acordo Çoffr a lcgislação funerária do Município de São Paulo, as

sepulttLras para e teriamentos de cadáveres no solo clevern ter a

profturdidade de 1,10 a 1,55 rnetros, segundo a idade.

Nos grandes cemitórios pirblicos cia ciclacle <le São Paulo, as covas são

reusadas periodicamente, o que determina que aquelas profìrndidades não

sejarn, muitas vezes, respeìtadas. Como conseqi.iência, a cobertura de tena

sob¡e as runas não é sulìciente para clepurar os "gases rnefiticos", daí os

lnaus oclores (Figura 5).
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Figura 4 Sepultamentos por inunaçâo no solo e tumulação.

livrs do ¿qi¡faro



Figura 5. Sepultamentos por inumação no solo, sem cobertura de terra

adequada, em um cemitério do município de São paulo.
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os rnédicos brasìlei'os que se mobirizaram cre fonna tenaz para que

os enlelramentos fossem proibiclos nas igrejas e suas imediações, iá ciiziarn

que os sepultameutos nos cemitérios deviarn ser fèitos a uma profi.rndidacle

de sete pés (quatro a cinco pés no caso cle enterro com caixão) para cada

covai como f'orma de fàcìlitar a "r'efì ação clos raios miasmáticos" (Reis, op.

cit.)

É evidente que a profrurdiclade das covas está em ñrnção das

co'dições geológicas. Por isso, q'anclo clo projeto de implantação de um

cemitério, se torïa necessário fazer sonclage ns mecânicas em diversos

pontos da área. Esta prática é importante para a proteçâo do aqtiífero

fieático e para prevenir confta problemas sanitários. A intervenção do

geóiogo é fi"rndarnental.

As nossas observações levaram-nos a refletir que para além da proftlndidacle

da cova, a espessrra da cobertura cie tema sobre o caixão, acima do nível do

solo é imporlante para impeclir que os gases ftlnerários atinjarn a superlÌcie e

que iurimaìs possam lossar as carnpas. Esta cobeftura não deve serir apenas

corno referôncia do sepùltalnçnto, mas tambéin como elemento sanitário. É,

pdncipalmente, necessária naqueles sep*ltamentos quo oeoîîem a menos cle

1,55 rnetros de profìmcliciacle. A farta da profturcridade conveniente deverá

sef compensada por uma cobeftrua de terra adequadamente espessa. Esta

espessura deverá ser discutida em ftrnção cla natureza do solo. Não existem

traballios científicos sob¡e o assunto.



8"?.'ììumulação

Nos novos cemitérios são cada vez mais utllizados os tiunulos pré-

fabricados cie alvenaria ou concl'eto, enterrados e cobertos por placa de

cimento, teoricamente beln seladas, de ftl'ma a lmpcdir a emanação para o

exterior dos gases provenientes da decomposição cios corpos.

De acordo com a legislação ftlnerária do Município de São Paulo, os

tilmulos, jazìgos e mausoléus, com gavetas ou nichos abaixo do solo não

terão mais de cinco metros de profìmdidacle.

Nern sempre aqueles túrmulos estão isentos cle algurnas dificulclades,

colno a proximiciade clo nível clo ficático e riscos de contaminação. Como

conseqtiência, os 1ìndos dos tirmulos devem ser estanques, como a írnica

maneira cle evitar a inliitração e contaminaçâo do aqüífèro freático. Aquela

legisiação não f-oca este aspecto. Assim, se toma necessfujo suprir esta

lactna.

Naqueles sepultamentos os maus oclores ocorem quando há trincas

nas paredes dos tíunulos e qttanc1o as placas de cobertura não estão

convenientemente vedaclas" irnìca e exclusivamente por negligência da mão

de obra e falta tle fiscalização clos serwiços sanitários. Este problema técnico

pemnite a infìltração das águas cie chnva no interior clos tirmulos e pocle ser a

câusa de fènômeuos conservadores.
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8"3, Os gases filnerii rios

Nos nossos estudos sobre a qì-testão "Cemitério e Mcio Ambiente",

apenas obselamos os problernas relacionados com os sepultamentos que

perrnitem a liber-ação dos gases iìnerários, sobre os quais já nos refèrimos.

Para a identificação daqueles gases reoorremos à pesquisa do geólogo

silva (1995). corn base em várias experiências de laboratório, investigação

de dados na literatura rnéclica e biológica, medições de campo em várias

necrópoles espalhadas pelos Estados do Rio Grande do sui, santa catarina,

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, B¿rhia e

Pemambnco" este geólogo coleton inf'ormações que alimentaram um

programa cle tratamento estatístico dos dados, permitindo o traçado de

gráficos, que ilustram a emanação dos gases ao longo <1o tempo, a partir do

sepultamento.

Para o universo de dados coletados, aquele geólogo consiclerou os

cadáveres cle recém-nasciclos (peso méctio de 3,50 kg), de crianças (peso

médio de 30,00 kg) e de ailulros (peso médio de 70,00 Kg), não sendo

levados em conta o sexo e a caus(r rnortt.li, para uma faixa de ternperzrtrra de

lSoC a 25"C.

si.tetizando a q'estão, os principais gases frurerários identificados

pelos processos analíticos c1e quírnica convencional, f'oram o gás sulfidrico

(HzS), o dióxido de carbono (COr), a arnônia (NH¡), a fosfina (pH3), as

mercaptanas e o metano (CHa) (Silva, op. cit.). A propósito, os moradores

da fàvela Invasão, parciahnente removida das irnediações do cer¡itério da

vila Nova c¿rchoeirinha, localizado na zona norte cla cidade de São paulo"

se queixavam do fedor que soprava deste cemitério toclos os clias, pela

tnaclrugada, antes do sol nascer,
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9. os rMpACTos EsrÉTrco-uRgaruisrrcos o sar¿rrÁ¡uos

P{ìOVOCADOS POR Cnrvfi rnntOS

Se nos séculos XVIII e XIX, se pedia que os mortos fossem

entenados longe das vilas e cidades, como forma de proteger os vivos, no

século XX, ocoll'e rüna muclança na ecologia funer¿uia oom o envolvirnento

cle cemitérios pela expansão da rnalha urbana, o que provocou e verÌì

provocanclo ìmpactos estético-rrbanístrcos e sanitários.

9.1. Os cemitérios clássicos ou tradicionais

Na crdade de São Patilo estão naquela situação os cemitérios

clássicos ou tradicionais, situados na área central ç constmídos no século

XIX. Nestas necrópoies existem alamec.las pavimentadas ao longo das c¡rais

são visíveis tûnulos semi-entelraclos, mansoléus, capelas, monrmentos

Íùnerárjos, ocrLpando o melhor da superflcie ciisponível e, cle uma maneira

geral, poueo verde. Como conseqüência, o ambiente é acinzentado afetando

a estética urbana dos locais onde as necrópoles se localizam e gerando

impactos psicoiógicos nas pessoas mais sensíveis à morte.

Naqueles oemitérios há também alguns problemas que podern ter

reflexos na saircle cle qncm circnia nos mesmos e nas proximiclades.
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9. 1"1" Froliferação de vetores

A prolilèração de insetos e artrópocies em áreas de oelnitérios tern

sido ccxrstatada atl avés de pesquisas realizadas pela superintendência de

Controle de Endemias (SUCËN).

Apesar c'lo arligo 158, do Código Sanitário Estaciual (Sp), na parte

respeitante a cetnitérios, proibir a conservação de água nos vasos

omarnentais, na maioria dos oemitédos existem vasos de flores contendo

ágna, se constituindo em cdadouros de rnosq'itos As espécies rnais

encontradas são o Culex .sp e o Aedes sp, podendo aparecer o Aedes

aegypti, transmissor da dengue e febre amarela.

Aqueles vasos deviarn oonter solnente areia e flores artificiais.

Segundo infcrrmações verbais dos pesquisadores da Faouldade de

saílcle Púrblica da universidaile de são paulo, os cemitérios dão tuna grande

contribuição à proliferação do Aedes aegypti. Estç mosquite se tomou, em

pouco tempo. o maior problema de sairde pirblica do Brasil.

Classificados corno artrópocles peçonhentos, os escorpiões são

encontraclos em cernitérios, em lugares escuros, úmiclos e abrìgados. A
presença destes aracnídeos se deve à grande quantidade de ba¡atas nas

necrópoles. Estes ortópteros sâo o alirnento preferido do T'ityus sern atus,

una espécie de escorpião cousiderada como das mais perigosas do m*ndo.

Tem-se obsewado que em residências localizadas nas proxirnidades

de cernitérios há criadoruos de escorpiões. pode-se encarar as necrópoles

oorì1o centros geradores cle eLrtrópodes peçonhentos.

Diante da realidade apresentada e por razões sanitarias há

necessidade que os rnunicípios promovam, periodicamente, a clesinfecção

dos seus celnltérios.
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9"1.2" {ìesíduos de cemiférios

Os resíduos (lixo) de cemitérios â qrle nos referimos não diz respeito

à matéria orgânica clo cadável em decornposição, mas sim ao lixo

proveniente da operação das necrópoles.

As preocupações de caráter higiênico en cemitérios envolvern

diversas ações, entre as quais estão os cuidados com a disposição cle

resícluos gerados na operação das necrópoles (roupas clue vestiam os

cadáveres, restos de caixões, vauição, flores e outros).

Aqueles resíduos devem merecer a atenção das autoridades sanitárias,

pois a clisposição dos mesmos não é adequada na rnaioria dos cemitérios

municipais brasileiros. Ern alguns, o lixo é acrLmuiado a cén aberto, em um

canto, ou em conla¡ners à espera de remoção que pocle durar dias (Figura

6). Em outros, os resíduos são enterrados ou, inadequadamente, incinerados

no local. A acu-rnulação de restos de caixões de madeira, metálicos (usados

para morlos por doenças contagiosas ou violentas) e outros resíduos

fi-rnerários, sem o rnínirno de cuidado, mesmo que ternporaria, é inaceitável

do ponto de vista higiênico e sanitário, porque â mestna é run foco de firngos

e bactérias. Além disso conlrangem as pessoas que vão aos cerniténos

visitar os seus mot1os.

Em qualquer das práticas, a remoção do lixo parece ser cle inteira

responsabilidade dos serviços firnerários dos rnturicípios, que na maioria das

vezes dispõem os resídnos eln lixões. No Muricípio de São Paulo, o lixo é

enviado para o Aterro S¿rnitar-io Bandeirantes, de penneio aos ¡esíduos

dorniciliares, seln cuidados ou precauçòes especiais.

33



Figura 6. Restos de caixões metálicos acumulados a céu aberto e container

com lixo à espera de remoção num cemitério municipal (SP).
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Quanto aos cemiténos particulares, em alguns o lixo é enterrado no

interior dos mesmos e em outros são incinerados, como recomenda a Norma

CETESB - L I .040198, que estabelece procedimentos para implantação de

cemitérios. De acordo com esta norrna, todos os resíduos sólidos gerados

pela operação de necrópoles devem ser enterrados ou incinerados no próprio

local ou retirados por empresas especializadas na destinação de resíduos de

servrços de saúde.

Etrtretanto, e preciso considerar o caso de cadáveres portadores de

marcapassos com acionamento por fonte energética nuclear, cuja remoção

pré-sepultamento ainda não foi cogitada. É comum encontrar próteses

cardiológrcas em aterros, misturadas aos resíduos domiciliares.

9.2. Os cemitérios - parque

Estes cemitérios têm um aspecto menos austero que as necrópoles

tradicionais. Se caractenzam por zonas com belos gramados, muitas árvores,

onde os sepultamentos são feitos por tumulação (subtenâneos) e

referenciados por uma simples placa de bronze. São necrópoles particulares

onde os hrmulos são vitalícios.

Aqueles cemitérios se sobrepõem aos tradicionais, em termos

estéticos, encaixando-se de forma harmônica no contexto urbano, por ser

ttma zona verde. Estamos assistindo de forma progressiva à substituição da

arte fi"ulerária (típica dos cemitérios tradicionais), pela natureza.

Com ef-eito, os arquitetos e urbanistas de cemitérios estão querendo

integrar os cernitérios - parque (verdadeiros jardins), no meio ambiente
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urbano. São as necrópoles paisagístic.1s. coln o naturalìsmo dos jardins

funerários.

Quais as vantagens destes cemitérios em termos de impactos

ambientais? (1) o visual é sadio, (2) as possibilidades de contaminação da

atmosf'era por gases e do aqtiífero freático por microorganismos cstá na

dependência do projeto de implantação e operação das necrópoles.

Os cemitérios - parque requerem bastante água para atenderem aos

espaços verdes e floridos. Naquelas necrópoles cqjo plano de regadio prevê

o uso da água subtenânea, é indispensável a colaboração clo geólogo na

locação do poço, como garantiâ sanitária.



10. {} Pi{ocEss() tsroLOGICO DA Ct}NT'AtrrNAÇÃO

Para se conhecer as razões crentifìcas pelas quais os cemitérios

podem contaminar as águas, se tornou necessária, indispensável a leitura <ie

tratados de medicina legal, entre os quais destacamos o de Fávero (1991).

Estes assrntos não são tratados pela literatura geológica.

As preocupações com a sairde piLblica estão limitando cada vez mais

os nscos de epidemia, através da generalização clo saneamento básìco. Isto é

evidente nos países desenvolvidos.

Entretanto, a decornposição de cadáveres em cemitérios onde os

sepultamentos são nnmerosos, como o de Vila Formosa, o de Vila Nova

Cachoeitinha e de São Luis, localizados no Município de São paulo, põem

problemas sanitários graves. Estes exigem a atenção clos geólogos e

sanita¡istas.

O cadirver sepultado está sr¡eito a processos transformativos

destrLrtivos e coliseryadores que ocolrem clentro de nm ambiente fechado.

10. l. Processos transfolmativos destrutivos

3',7

Entre aqueles processos, no que tange às nossas pesquisas, interessa

somente o putrefàtivo (destnrição, decomposição) cle ordem fisico-químìca,

que se caracteriza pela ahração de microorganismos.

A putrefação de um cadáver inicia-se Çom âs bacténas endógenas

intestinais, do tipo saprófitas, principalmente, enterobactérias. A esta fase

anaeróbia segue-se a atuação de baotérias aeróbias-anaerótrias facultativas
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cia fàmí1ia Neisserrctceae e P s eu¿lr¡nt r¡naclace.ae e outras anaeróbias clo

gênero o/o^rrr itlium. Estes rnicroorganismos são originários do cadáver e do

rneio circrurdante,

Evidenternente, no Çaso de morte por moléstia contagiosa ou

eprciernia estão pre sentos os agentcs da inf'ecção, que competem com outros

organismos como algas, protozoários, ftrngos, bactérias, algr-rns clos quais

sào scus deprcdadorcs ou convivas.

A destruição naturai dos corpos tem rma seqtiência normal : períoclo

de coloração, períoclo gasoso, período colic¡rativo e período de

esqueletização.

Vejamos os três írltimos, clue os médicos consideram resultantes cfe

ações químicas, que são ampliadas por ntÌmerosos processo microbiológroos

ativos.

tr 0.1. [. Feríodo f{r¡soso

Naquele período, os gases que se clesenvoiverarn no interior. do

cadáver começam a se espalhar por todo o corpo, conferindo ao cadáver tun

aspecto grgantesco, ocorendo a mptr[a das paredes abdorninais, às vezes

ooln lun núdo característico ("estor-ro cadavérico"), rnuitas vezes escutado

pelas pessoas qne freqrientav¿ur as igrejas, quando nestas se f'azi¡un

sepultarnc.ntos no seu interior.

A fase gasosa desenvolve-se por ì,una prazo de três a ciuatro semânas,

liberando os gases cadavéricos.1á descritos.



10"1.2. Período coliquativo

A coliquação é a dissolução púrtrìda das partes rnoles dos cadáveres,

pela ação conjunta da launa necrótàga.

Tl'ês c¡rar-tas partes do corpo htLmano são constituídas por ágra.

Naquele período ocoffe a formação de un líquido intermitente, liquarne

fimerário ou necrochomrne, cujo vohune está em filnção do tamanho do

corpo AlgrLns nÍuneros nos f'oram passados, mas não temos certeza da

veracidade dos mesmos, razão pela qual não os mencionamos.

No periodo coliquativo- de duração rnais longa (dois a oito anos),

além dos gerrnes putrefatìvos, há também grande presença de iawas e

insetos conhecidos por "fauna dos túunulos" ou "fatura cadavérica", que sâo

coadjrivantes no processo da decornposição.

Certos insetos necrófàgos podem atingir a superfîcie, tais como o

Phr¡ra,y e Rhizophages, coleópteros frequentes nos tíimr.ilos e cemitérios.

Os t¡atados de medicina legal descrevem oito gnrpos distintos,

denominados de legiões. Segundo Mégnirr (1894) apud Ottmann (1987),

existem rnais de 3500 espécies que atacam os cadávçres ao ar li\Te, nos

dìfcrentes estados cle decornposição.

10. 1.3. Período esquelefização

39

Aqueie período segue-se após a destnrição da matéria orgânica e pocle

dtrar vários meses a vários anos, dependendo em granile parte das

condições ambientais.
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O residual da rnatéria orgânica cios ossos Çostuina libcrar f'ósforo sob

a 1òrma ile fbsfìna (PHr), a qr-ral reage com o oxigênio atmosfénco danclo

origern a um fenômeno lnminoso e de curta duração, conhecido por "fogo-

tätr"lo". Este fenômeno é m'itas vezes visível no cimo clas sep.lt'ras.

Quanclo cla constnrção da estação do rnetrô, próxirna ao cernitério do Araçá,

era possivel ver nas paredes cla galeria o "fbgo fátuo".

A ossatura dos esqneletos, através da sua porção mineral, pode

indLrzil carbonato de cálcio para o aqi.iífero lieático.

As águas áciclas atacam o esqneleto, encìuanto as águas e os solos

calcários asseguram a conservação do mesmo (ossadas pré-históncas têm

sido encontradas em grutas calcárias).

10.1.4. Fatores que interferem no processo putrefirtivo

FIá tnn conjtrnto de 1àtores que concorrem para acelerar ou retardar o

processo putrelätivo. Uirs são intrínsecos, perlinentes ao cadáver e outros

extrinsecos, ligados ao rneio ambiente.

Ern relação aos fatores alrbientais, a temperattra, a urnidacle, a

ventilação e o solo são aqueles cpre rnais influem no processo pr"rtrefativo.

Temperatura

Segundo a literatura especializada, a ternperatura é ìndispensável no

processo putrefativo. Este pode efetu¿u-se nas temperaturas acima cie 0o C. e

até 100" C. , tnas as de [5o C. a25'C são as rnais favoráveis.
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"As temperatulas de i00"C e daí para cinra procluzem a <fecocção,

excicação ou incìneração, conforme as circunstâncias a qne se sujeitar o

cadáver; abaìxo de 0o gelam-se os líquidos e o cadáver conserya-se neste

estado: e por isso a decornposição dos cadáveres é tâo demorada no inverno

e tã<l rápicia no verão" (Dr. Maceclo Pinto, s.d. apud Dias, 1962).

Os colpos hrmanos contêrn, ern média, l0 kg cte proteínas, 5 kg de

gorduras e 0,5 kg de carboidratos (Van l{ooren, t95l apud Bower, l97g).

Este autor, baseado em observações e análises de difilsão do 02, estimon que

a bio-oxidação destes elementos rec¡ueria um tempo aproximado de dez

anos, para um enteramento feito à profûndidade de 2,50 metros em solo

predominantemente arenoso, sob as condições climáticas da Holanda, isto é,

em temperattra fria, oncie a decomposìção é rnais lenta.

Em regiões de temperaturas quentes drrante grande parte do ano,

como acontece no Brasil, a decornposição demora, em gerai, três a¡os. Isto

permite, por exemplo, que no Município cle São paulo se faça a exumação

das ossaclas clas sepultu-ras gerais ao fim deste tempo, apesat da legislação

determinar cinco anos para adultos.

Rodrig'ez et al. (1984), enterraram seis cacláveres a proíìrnclidacles

diferentes. Constataram no perÍodo de run ¿r dozes meses, que o tempo de

clecomposição dos corpos crescia ern profi.ndidade e depenclia de um

conjunto de fatores, entre os quais, a temperatura ambiente.

A constatação daqueles autores é corroborada pelas nossas

observações: cadáveres sepultados por inumação a profi.urdìdacles inferiores

a 1,55 metros, se decompõem mais rapidamente. A ação ila fau¡ra

cadavérica é também maior.

Cabe a pergunta: nas nossas condições climáticas qual a profrurdìdade

em que a putrefação é retardada'l É Lun assrurto para discussão e pesquisa.



Umidarie

A umidade lelativa é impofiante para o desempenho dos

microorganismos degradadores de matéria orgâuica e sobrevivência dos

mesmos. O excesso cle água nzr sepultura, assim como o défìcit, são

altamente prejudiciais à putrefação, retardanclo este processo através cios

fenôrnenos conseryadores.

Ventilação

A ventilação ou aeração dos cadávercs propicia a ação dos

microorganismos aeróbios, acelerando a decomposição do corpo. Esta é

mais rhpida nos sepultarrrentos por inumação no solo do clue nos por

turnulação, onde o eacláver fìc;a substancialmente isolado clo ¿r atmosfërico.

Rodriguez et al. (op. cit.), também Çonstata¡am a importância clos

insetos necrófagos na aceleração da putrefação dos cacláve¡es. A

prolifèração daqueles está na dependência da aeração da sepultura.

Solo

/la

Ein geral, o solo reúlne condições naturais para degradar a matéria

orgânica entcrada na zona não satrrada. No entanto, algumas situações

poderão surgir e dificultar a implantação adequada clo cemitério.

FIá solos que dificultarn a puhefação, como os argiiosos, que são

terrenos porosos e impermeáveis.. Outros' facilitam este processo.
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O terreno compacto é um excelente envoltório do cadáver, em termos

conservadores e sob o ponto de vista cla exalação dos gases pirtndos.

O solo correto para um cemitério é aquele que tem características de

penneabilidade, pennitindo o ¿ìcesso regr-rlar do oxigênio necessário para

tuma combustão lenta.

Mais adi¿rnte volt¿u'emos ao assunto lace à importância firndamental

cio solo nos processos transfonnativos.

10.2, Processos transformativos conservadores

A cluestão dos corpos conselados tem sido discutida à luz da igreja,

da rnec'licina e da ¿urtropologia. Resta ouvir a palawa da geologra, as

explicações científicas da mesma.

10.2. 1. Mumilicação

Mrrmificação é o ato de mumificar, cle convefier çm mirmia (corpos

embalsarnados pelos antigos egípcios). Esta pode ser nattual ou artificial.

As mrLmilìcaqõç! naLltrais oì"r espontâneas aparecem em condições de

olima quente, com temperatura invariável. Segrrnclo Fávero (19S0), a

mumificação está "relacionada à falta de umidade suficiente para permitir o

desenvolvimento dos germes putrefativos. Aclemais, ocorre, por vezes, o

arejamento intensivo do local, onde o cadáver se acha, a elevação da

temperatnra e a facilidade que o terreno pocle apresentar na absorção dos

líquidos que do cadáver srrgem."
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As temperatrras elevadas e os ten'enos arenosos de regiões clesérticas

são propicios ii rnurnilicação.

Informações verbais dão conta que os solos r.icos em nitrato de

potássìo, tambérn são propícios à mumificação, deviclo a ação antisséptica

deste sal.

Têrn sic'lo encontradas mirmias natrrais sem ataúdes" depositaclas

simplesmente no solo, ou em cavernas, ou em catacumbas. São exemplos

clássicos as rnirmias dos desertos do Saara, Gobi e Atakama.

Nas nossas pesqrusas sobre a influência dos fatores arnbientais nos

processo transformativos em cemitérios, fomos informados sobre a

existência cle corpos mtrmificados em sepultamentos pol' inumaçâo no solo e

por tumulação. Temos que pôr algumas reselvas nas informações prestadas

no cìue tange aos sepultamentos por inumação, porque os solos nos quais os

cemitérios estudados estão iinplantados não são propícios à mumificação.

Em relação aos sepultamentos por turnLrlação, é possível a ocorência

da rnumifrcação nos tilrnulos acima do solo, expostos aos longos e quentes

verões.

Entretanto, Dorea (1995), cliz c¡ue a mrunilicação ocoÍe, também,

após cefios tipos de mofie, colno os determinados por hemorragia agucla,

face à grande perda, que esta acarreta, de considerável massa líquida do

organisrno. "Do mesmo moclo,, a rntrmificação é favorecid¿r :m caso clc

moúe que tenira como causa a intoxicação por substâncias que impedem a

proliferação rnicrobiana, dentre elas o arsênico, a estricnina, o antimônio e

outras. "

Diante cla afìrrnação de Dorea (op. cit.) deveremos aceitar couro

verjdicas as informações sobre a existência d9 miunias nos cemité¡ios

estuclados? Só a visualização permitina tirar c¡uaisquer clirviclas. Interessante
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registrar. que os ftrncionários das necrópoles explicam os pl.ocessos

conservaclores (mumificaçâo e saponiflcação) dizendo,,'tomaram muito

antibiótico. "

Nas rntunificaÇões artifiroiais os corpos são sublnetidos a processos de

embalsamamento, de moclo a ñcarem incorruptíveis Segundo Ariès (1977),

entre os casos de incorruptibiliclade normal, há aqneles que devem à arle: a

evisceração com ou sem embalsamamento, ou seja, introdução de aromas.

Desde o terceiro milênio a.C., os egípcios praticaram a consewação

de cacláveres mediante o tratamento com óxido de sódio, asfalto, cera de

abelha e prodtrtos cle cedro. os egípcios levaram a mlrnificação a um alto

grau de perfeição, cuja técnica usada aincla hoje é um mistério

Nos Estados Unidos da América, até 1910, foi utilizada uma solução

de arsênico no embalsamamento dos corpos, cerca de tun quilo e meio por

corpo. corno conseqtiência, este elemento qnímico pode ter sido arrastado

para as águas subtenâneas pela ação das chuvas (Konefes, 1991). Este autor

çhamou a atenção para o problema, afinnando que os antigos cemitérios

americanos podem estar contaminando o acltiífero freático.

Hoje em dia emprega-se um método mais simples na mumificação de

cacláveres, o aldeíd<l fórmico. Este produto químico está sendo encontrado

cada vez mais no aqtiífèro freático. As filnerárias têrn procedimentos

próprios no embalsamamento dos corpos (nâo normatizados).

consequenternente, são utrlizadas soluções de formol com concentrações

snperiores a 30o/o.

Nos Estados Uniclos o embalsamamento é comum, na Inglaten.a a

prátioa atinge os 50o/o; na França é raro e não pocle ser praticado sem a

atrtorização do maire ou prefeito cla polícia (Bayard, 1993). No Brasil são
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rafos os casos de ernbals¿unanìento- conheoemos a existêneia de alguns em

necrópoles cia Região Metropolitana de São paulo.

10.2.2. Saponifìcaçåo

A sapo'ifìcação, talnbérn conirecicla de adipocera (gordr*a cle aspecto

céreo), loi prirnerlrarne'te descrita por ForLrcroy em lTgó (De Melo, 19g5)

Este fenôrneno ocorre quanclo o cac11¡ver é sepultaclo em arnbiente

pantanoso. o solo argiloso, poroso e impenneável, qua'do saturado cle

água, iàeilita este fenômeno, que pode iniciar-se entre *m e dois rneses. o
excesso cle umidade inibe a atuação de rnicroorganisrnos degradaclores de

matéria orgânica.

Quirnícarnente, a saponificação é a transf'onnação da gordura ern

sabão. Segrndo MLrñoz (1992), a gordnra no tecido adiposo está

atmazenada na fonna de gliceroi e ácidos graxos - tnglicerícleos.

Detenni'adas condições arnbientais favorecem a decomposição dos

triglicerídeos, liberando ácidos graxos, que se rmern a alguns rninerais do

organismo, colno o cálcio, rnagnésio e outros f-olmando o sabão.

A saponificação é fìeq'ente nos cernitérios da Região Metropolitana

de São Paulo.

O.¡ornal a Folha de São paulo, de 4 de rnarço de 1990, na página

ciclacles c - 3, noticiou a exumação do corpo de uma mulher que tinha sido

enterracla há dois anos no cemitério de vila Fonnosa, localizaclo na zona

leste do M'nicipìo de São Paulo. segundo o jornal, o cadáver estava

sepultado em teffeno argiloso, perlo de runa mina de ág'a, preseruaclo,
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saponificado. Não há nenhum rnilagre nesta ocorrência, perfeitamente

explicável pela ciência geológica.

Aquele cemitério, onde são feitos sep*ltamentos pot inumação, está

implantado na Bacia Sedimentar de São paulo, onde o solo é formado por

sedimentos predominantemente argilosos. euatorze sondagens elétricas,

fèitas em 1990, no oontexto de nossas pesquisas, detectaram aqi.iíferos

suspensos na zona não satrrada, muito próximos à superficie, enquanto o

nível de água estava entre quatro e doze metros de profrurdiclade, variando

em função da cota do ponto investigado. A Figura 7 mostra a captação clo

aqtiílèro suspenso no cemitério de vila Formosa, cuja água é utilizacla na

rega, higiene e para beber por ac¡'eles que trabalham e lÌequentam a

necrópole.

Análises bacteriológicas feitas pelo Departamento de Mìcrobiologia

Ainbiental do Instituto de ciências Biornédicas <ia universidade de Sã<.r

Paulo, detectalam naquela água coliformes fecais, proteolíticos e lipolíticos

em pequeno número. A monta¡te da bica de água está uma quadra de

sepnltamentos por inumação no solo.

O corpo da mulher saponificado é un de muitos casos que ocoffem,

colno consequência de sepultamentos feitos nas proximidades ou dentro dos

aqtiífèros suspensos, que se caracterizam por ambientes encharcados.
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Figtrra 7 . Bica de água de aqtiífero suspenso no Cemitério Vila Formosa.
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No cemitério de Viia Nova Cachoeirinha, situado na cidade de Sâo

Paulo, na zona nofte, oncle também são fèitos sepultamentos por inumação,

segrndo informações dos fi.urcionários que trabalham na necrópole, de tnnta

corpos exumados, em média, sete permanecem saponificados. A

saponificação ocone, em geral, nos Çolpos sepultados nas zonas mais baixas

do cemitério, onde o nível de água é rnuito alto. Seis s<lndagens elétricas

detectaram este nível a profi"rndidades variando entre qì"ratro e nove metros,

o que caracterizou a existência de aqi.iífero suspenso no local. Este fato ficou

evidente quando o nível de água f'oi encontrado a cinco metros de

profiurclidade, em perfurações para instalação de poços de monitoramento,

em quadras onde os sepultamentos tinham sido suspensos devido à presença

de água a menos cle trm metro.

No cemitério Nova Necrópole Recanto do Silêncio, em Itapecerica da

Sena, ein 1992 fomos solicìtados através clo Disc Tecnologra da

Universidade cle São Paulo para atendermos r.rma solicitação do prefeìto do

mtrnicípio, segundo o qnal, cerca de 7 0o/o de corpos sepnltados por

hrmulação (túmulos subterrâneos) estavam saponificaclos, dificultando o

relrso dos tirmulos. A causa do alto índice de saponificação estava nas águas

residuais das chuvas, que se inlìltravam pela laje de cobertura, âctrmniando-

se nas gavetas superiores, impedindo o processo normal da decomposição

de cacláveres. O problema f<li resolvido conigindo a drenagem natural e

afiificial, como forma de evitar a entracla de água nos tilmulos.

Somos de opinião que as ágnas dos drenos ntnca clevem ser lançadas

em córregos sem o tratamento higiênico adequado, pdncipalmente, quando

próximo das comentes vivem populações.

A saponificação também ocoffe nos sepultamentos eln columbários

(tiunulos aéreos). Segundo o Aurélio ( 1 999), o columbário, entre os
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romanos, era Lrm edificio cavado na roçha, on subterrâneo e gnamecido de

nichos clestinacios a receber urnas frrnerárias: o coiumbário da Via Ápia.

Quando a construção dos columbários é precária, feita de tijolo, com

trincas e mal vedados, há infiltração cle águas plLMais que pociem

desencadear a saponifrcação. Este quadro f'oi encontrado no cemitério

mr-Lnicipal de Diadema.

Sìlva (1995), diz ter constatado 187 casos de corpos conseryados,

para um ruriverso de seiscentos cernitérios estudados em nove estados

brasileiros.

No que tange ao Estaclo cle São Paulo foram encontrados 55 casos, o

maior nirmero. Aquele autor nâo diz se os casos encontrados são apenas

saponificações, on mrunificações, on ambos.

Segundo Dorea (1995), a saponificação cadavérica tem grande

importância médico-legal e periciai pelo fato da conservação do corpo, que

permite a identificação do mesmo pelos traços fisionômicos e pelas

impressões datiloscópicas.

10.2.3. Corpos conserry¿rdos dificultam o reuso de sepulturas

A ocorrência de corpos oonservados, ern especial os saponificados,

cria problemas de reuso de sepulfruas nos cemitérios mruricipais. Em geral,

os corpos são exrnnados ao fim de três anos. Se os meslnos estiverem

saponificados, serão enterrados por mais dois anos. Este quadro desencadeia

grande desequilíbrio na sistemática de renso das covas. Como consequência,

alguns cemitérios estão com problemas de sattuação, porque tanbérn não

dispõern de espaço irtil.
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Em algurnas necrópoles é utilizada a "cal queimada" (hidróxicio de

cálcio), sem nenhuma e fircácia como oxidante no processo de decomposição

da matéria orgânìca. Esta cal é obtida pela hiclratação da cal virgern,

segunclo a reação:

CaO -t- HzO --> Ca (OtI)z

A cal hidratada dihculta o processo de decomposìção do corpo,

devido ao envolvimento clo mesmo por uma camacla delgada cle hidróxido de

cálcio (casca de definto).

Silva (1995), sugere, como coadjuvante no processo natural de

decomposição de cadáveres, oxidantes energéticos, como o peróxido de

cálcio (CaO2), em estaclo pulvurento, de arnpla disponibilidacle no mercado

nacional e inócuo para o solo e águas subterrâneas. A decornposição deste

prociuto c1uímico é influenciacla pelas propriedades fisico-químicas cla ágrra e

pela sua turbulênoia.

Cabe aos admìnistraclores dos cemitérios municipais testarem aquele

oxidante energético proposto pelo geólogo Siiva e, assim, resolverem o

problerna da saponifìcaçâo e, consec¡rentemente, do reuso clas cóvas.

I ll 't d f- ^-*^c ,.^ñcõn,.!rl^e - l);cn^ ^^+^n¡i.rl nq¡.r ¡. .¡^iiíf^*^.¡¡ Pq¡ 4

freático?

Virnos que detenlinaclas condições arnbientais propiciarn

murnihcação e saponificação clos corpos sepultaclos. Quìsernos saber

estes poderìam provocar a contaminação do aqüífero lreático.

a

SE
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Proctuamos na literattra méciica a informação clesejada e a mesma

não foi encontracla. Apenas Silva (1995), diz "Os fenômenos consewativos,

alérn dos aspectos estéticos, psicológicos e operacionais, implicam na

contaminação potencial, principahnente, pela carga virótica não neutralizacla

e a sua eventuai percolação e ciisseminação pelo fluxo do lençoi freático. " O

autor não cletalha a inforrnação.

Refletimos sobre o assrnto e levantamos a possibilidade da

ocomência nos corpos mumificados de vírus no estaclo inerte e de fungos.

Nos tiunlrlos de mirmias com mais cle quatro mil anos de existência forarn

encontrados firngos' como o Asper¡4ilu^s niger, qne a princípio se julgon ser

nm vínrs. Na realidade é um ftlngo filamentoso. O risco de contaminação

estaria na possibilidade de reativação dos vínrs e na presença de Íhngos?

Sabe-se que os ftlngos não prodLøem doenças graves. No entanto,

poclern gerar problemas de sairde nacluelas pessoâs com deficiências

imtLnológicas

Quanto aos corpos saponificados, face à presença de gordura e

trmidade, parecc lógico a ocorrôncia de microorganismos. Daí a

possibilidade de contaminação do meio aqnoso?

Segunclo um legista português, os colpos mumificaclos não transmitem

doenças, pois seria um abstndo levantar problemas de Saílde Pitblica: "Está

mumifìcacfo, não há ploblema, lnas era prcciso ver o caso concreto."

Se os corpos conservados contamìnam ou não o aqtiífero freático, é

trm pro.jeto cle pesquisa a ser clesenvolvido futuramente.



11. û pRûcEssû DA C0N'I'AMTNAÇÃO DA ÁGUA

Vejarros corno pode ooomer a contanrinação do ac1üífero Íïeático.

Como foi clito anterionnente, o corpo sepultado, no período

colicluativo, libera um líquido ftlner¿írio, a que se deu o nome cle

necrochorume, por analogia com o chorume, líquido proveniente da

decomposição do lixo orgânico.

ll.l. Necrochorume

Nunca visualizamos um cacláver liberando o necrochonrme e neln

fizemos qualquer pesquisa nesse sentido. Entretanto, nas coletas de

amostras de água do freátioo de cemitérios para análises microbiológicas e

em alguns afloramentos, sentimos o odor fétido conferido por este líqr.rido.

Segundo Silva (op. cit.), o necrochortme que é mais viscoso que a

água, de cor acinzentada a acastanhada, cheiro acre e fétido e com

densiclade méclia cle 7,23 glcm', tem a seguinte constituição:

:
Agua ............ .........60%

Sais rninerais .........30%

Substâncias orgânicas degradáveis (incluindo

a cadaverina e a putrescina) ...........10%
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Em relação àqueles constituintes destacam-se duas diaminas muito

tóxicas: a putrescina (1,4 Butanodiamina) e a cadaveritra (1,5
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Pentanodiamina), dois venenos potentes p¿ìra os quais ainda não se dispõe

de antídotos suficientes (Ottmarrn 1987). Com efeito,, segundo relatos

históricos, na Idacie Média, Lucrécia Iìorgia promovia a destilação de

e¿rdáveres para a obtenção de tais venenosl os quais utiiizava para eliminar

os seus inimigos, por vezes combinados com sais de chrunbo, para

potencializar a sua toxicrdade.

Silva (1998), avaliou o grau de toxicidade do necrochonune em

solução aquosa, através de ensaios, com ratos cle laboratório, a fim de

cletenninar os efeitos e o chamado ínclice "LD50 oral". Foram montacios

gráficos qrre mostram que a mortaliciade na população de ratos f,oì muito

grande, para uma soiução aquosa a 30% cle necrochomme humano, a25. C.,

com LD50 : 56,00 mg/kg.

Por outro lado, o necrochorume face à sua composição propícia a

sobrevivência ile microorganisrnos presentes nos cadáveres em putreiàção,

qtie poclem atingir o aqtiífero fì'eático, segundo as conclições geológicas do

meio.

No entanto, parece, segrnclo Derobert (scl), que o perÌgo do

necrochorume seja devido mais ao gennes e riscos infecoiosos dos mesmos

do qrLe à toxicidade daqueias diaminas.

Conseclnentemente, o necrochomme,, se c¿racteriza pela srn

perìculosi<lade. É urn líquido contarninador.
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11.2. Como deve ocorrer a confaminação rto aqiiíl'ero freáfico

pelo necrochorume

Nos seprLltarnentos por inumação no solo, constatamos, basicamente,

duas situações a partir das c¡rais pode ocorrer a contaminação do aqtiífero

fi-eático e ciue estão representadas na Figura 8.

Em A, pela ação das águas das chuvas há uma lavagem da sepr-rltura e

transporte do necrochorume para o solo e subsolo.

Ern B, onde o nível do freático está menos profunclo, a infiltração das

águas das chuvas pode detenninar a subida deste nível, a inrmdação cla

sepultura e posterior saponificação do cadáver. A Iìigura 9, mostra o

afloramento do acltiífero freático numa sepultura vazia num cemitério do

Município de São Paulo.

Ocorrendo un apofte do necrochornme soiútvel em água no aqüífèro,

daclas as relações de viscosidade e densidade, formam-se manchas

contaminadoras migrantes - plurnas de contaminação - como mostra a

simulação da Figura l0 (Silva, op. cit.).

Ainda não se conhece com detalhes a migração clo necrochorume n<r

meio fìsico. Não conhecemos literatura geológica ou hidrogeológica que

descreva o processo.

Na zona uào satrrada do solo, a infìltração é {bita peia ação da

graviclade.



(B)

Inñltração de águas phÌyiais

iltl

Infiltração de águas pluviais e elevação do
nível do aqI¡ff€ro

Figr"rra 8. Duas situações de sepultamento por intrmação no solo a pafiir das

quais pode ocorrer a contaminação clo aqi.iífero lÌeático.

ÈÈ>-



Figura 9. Afloramento do aqtiífero freático no Cemitério Vila Formosa.
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Figura 10. Pluma de contaminação migrante no subsolo. Fonte: Silva, 1986.
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Na zona saturada cieve zrcompanhar a direção do fluxo" mas cievem

existir variaçõcs na densidade e dispersão ao longo do percurso e reduçâo

final a água e sais minerais. No que tange aos mìcroorganismos, a

sobrevivência dos mesmos estará na dependência de um conjtrnto de fätores,

entre os cluais, destacarnos a permeabilidacle do meio geológico.

Um dos nosso objetivos é o desenvolvimento de programas

(softwares), objetivando a avaliação do movimento da mancha de

contaminação do necrochorrüìe e da sobrevivência e retenção dos

microorganismos (bactérias e vírus) no não satlrado e zona de sahrração.

Qual o compoftanento do necrochorurne nos sepnltanentos por

tumulação? Segunda Silva (op. cit.), este líc¡rido confinado nos jazigos seca

naturalmente, ocorrendo a polirnerìzação, com redução a pó. Constatamos

nos sepultamentos em cohunbárìos mal construídos, que o necrochonune

que vaza das rrnas infìlt¡a-se nas paredes porosas da constnrção fi"urera¡ia,

conferindo às mesmas mna coloração escrra, que irradia mau çhsiro e atraí

nuvens de insetos. É nm¿r situação altamente insalubre e que ocorre com

frequência neste tipo de sepultarnento.

Para além de una implantação hicirogeoambierrtal aclequada do

cemìtério, é desejável que os hunulos possualn uma boa estanqueidade, cle

modo qtre o necrochorum e não vaze para o solo.

Consideremos a contaminação do aqi.iifero fieático por um cemitério e

que a água tlui para a área extema do mesrno. Se for captada por ün poço

raso, as pessoas que fizerem uso da ágtra correrão sérios riscos de sairde

(FigLrra I l)
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Em Pans, o :rntigo cemitério clos Inocentes, incrustaclo no centro cla

cicLacle, foi c'lesativado em 17.30" porque para além dos nraus odores e

saponificação dos cadáveres, a ágtra clos poços do quarteirào onde se situava

a necrópole estava imprópria para consumo, por causa das infiltrações

provenientes do interior da mesma (lìagon, 198 I ).

Em 1853, o Plefeito Flaussmann norneou runa cornissão para proÇurar

nos anedores da cidade de Paris, lugares adequados para implantação de

cernitérios. Os três engenheiros que redigiram o relatório (entre os quars

Belgr-and, o criador dos esgotos parisiense), começaram por condenar as três

necrópoles rrbanas (Père-Lachaise, Montparnasse, Montrnartre), por

infectarem o aqüífèro fieático pela infìltração de matérias orgânicas em

decomposição. Os poços destes quarteìrões, sitr.rados a jusante do fluxo

hidr'áulico snbterrâneo proveniente dos cemitérios, captavam água suja

utilizada pelas populações pobres no ilsos clomésticos (Ragon, 1981). Como

consequôncia, Haussmann quis desativar as três necrópoles.

Mulder (1954) apud Bower (1978), noticia a contaminação de águas

snbten'âneas por cemitérios, nas proximidades da cidade cle Berlim, no

pedodo de 18ó3 a 1867, çom uma epidemia decorrentç de febre tifóide.

Menciona ainda a contaminaçâo de poços situados nas proximidades cle

cemitérios cia cidade de Pads, cujas águas tinham odor desagradável e sabor

adocicado,, principalmente, nos períodos de estiagem.

Na déoada de 70, higrenistas constataram que comunidades francesas

deviarn sua enciemia de febre tifóìde ao posicionamento de cemitérios em

relação às f-ontes de água (Person, t979). Estas fontes consistiam em poços

rasos e fontes (afìoramentos do acltiíf'ero).

Na perifèria dos grandes centros urbanos brasileiros há o "convívio"

de ccmltérios com a populaçiìo de baixa renda que não dispöe de
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saneamento básico. Via de regra, usam água a partir de poços escavados ç

de nascentes (afloramento do aqtiífero lïeático), que devem receber

substâncias lixiviadas clo solo e subsolo das necrópoles. Algtns cemitérios

firnoionam como firndo de quintal de fàvelas ou de rugar de moradia. É urn

quadro deplorável que carece de atenção urgente por parte das autoridades

sanitárias.

Ern são Pa'lo, l.rá notícias de ocorrêncra de vetores de poliomielite 
'o

subsolo do Bairro da Balra Frnda, na profundidade de quarenta metros. Na

baixada do Pacaemb', n'm poço artesiano, verificou-se a presença r1e

agentes da hepatite, na profirndidade de setenta metros, em rochas

cristaiinas fiaturadas (Silva, 1995). Há relação com a proximidade do

cemitério do Araçá ?

No Quadro 1 estão indicadas as doenças de veiculação hícirica.

Quadlo l. As doenças veiculadas pela água.

Doenças

Amebíase

Diaméia

Fcbre tifóide

Febre paratifóicle

I{epatite infècciosa

Agente causador

Poliomielite

il ntamo e b a /øsr (Protozoario)

Leptospirose

Sh ig,ella, ljscher i chi u co\ i

Salmonella typhi

Fonte: Bitton & Gerba (1984), modificado

Salrnone Ila paratyphi

Vírus A e ll
Poliovírus

l.t, pt tt.s pi ra i < t e n hae m o rragi aa



12. O SOLO L-OMO ÐEPUR.,{DOR DE CONT,{MTNANT¡IS

As propnedades fìsico-químicas do solo permìtcrn c¡ue o tncsmo tenha

urna capaciciade cie depuraç¿ìo natt¡ral dos contaminante s. Esta característica

é rel'orçacia por uma ativiclade rnicrobiológica intensa, quc ocome sobrettrdo

na zona aeróbia da superficie, ou seja, na camada vegetal.

No qne tange aos microorganismos, a filtração mecânica e a adsorção

são processos importantes na retenção dos mesmos. A eficácia destes

processos tem sido estudada por pesquisadores, os quais têm posto em

evidência a importância cio tipo de solc¡. Para dar um exemplo relacionaclo

corn cemitérios, Schraps (1972), em estLldo feito num cemitério na

Alemanha Ocidental, constatou a contaminação bacterioiógica c1o aqtiífero

aluvionar (Tabela l).

6)

Tabela l;Redução do niunero de bactérias com o afastamento dos túrmulos

R.edução do r¡rhnero de t¡acténias com o

afhstamento tla arnostragern, relativas

aos fúmulos

8000

6000

3(r00

1æ0

F-onte: Sclrrap s ( 197 2).

llistância dos fúmulos aos pontos

de arnostragern da água

subterrânea

180

0.50

2,50

350

4J0

550
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Os ensaios cle Schraps mostraram que o solo aluvionar granular

possui uma capacidacle de fìltração meoânica d¿rs baotérias, rednzindo o

niunero das mesrnas com a distância em relação a uma flla de

sepultamentos.

A capacidade de retenção mantém uma relação inversa com a

penneabilidacie, Assitn, o coeficiente de permeabilidado das areias

grosseiras e cascalhos varia de acorclo com a sua granulometria, de 0,86 a

864,00 rnetros/dia; as areias finas apresentam um coefìcìente oscilando de

8,64 x I0-5 a 0,86 rnetlos/clia, enquanto as argilas apresentam coeficientes da

ordern de 8,64 x l0-7 a 8,64 x 10-s mctros/dia. A presença das argilas no

solo permite fixar um grande niúnero de produtos de decomposição e

assegurar uma boa depuração das águas.

A infiitração de material contaminante em um terreno arenoso se faz

com velocidacies un rnilhão de vezes superiores às que ocorrem nas argilas,

ou seja, os processo de retenção de mieroorganismos são mais eficientes nos

soios argilosos clo que nas ¿reias e cascalhos. Neste sentido, os aqüílèros

formados por grancles interstícios, por fiaturas e canais cle dissolução

(karsts) são r.'ulneráveis à contaminação.

A capacidade de depwação clo solo em relação aos rnicroorganismos

é frrnção de um conjnnto de condições, onde se destacam a litologia, a

aeração, a reciução de umidade, a ausência de nutrientes e outras. Quando

estas conclições não são favoráveis, os efeitos estabiiizadores poderão ser

insufìcientes para a eliminação de microorganismos patogênicos oriundos de

cadáveres-

Assirn, estabelecem-se condições propícias à contaminação dos

aqtiífèros fàcilitada nas épocas chuvosas, em deconêucia do arraste pelas



64

águas de inliltração de substâncias orgânicas e do necrochomme

provenrentes dos cadáveres sepultados.

De acordo com Romero ( 1970), que snmarizol-r os resultados de

muitos estudos sobre o mornmento de bacténas em ziguas subtemâneas" o

percurso máximo dos mìcroorganisl¡os ern condìções normais v¿Lria de

15,00 a 30,00 metros em meios sattuados, poclendo percoffer maiores

distânoias em águas com nutrientes. Para os vírus, a clistância pocle atingir

60 rnettos.

Em condições favoráveis (elementos nuh-itivos e telnperatura

adequada) podem sobreviver até cinco anos, mas, em geral, morrem antes de

sessenta ou cem dias. Isto se referc, prinoipalmente, aos aqiiífèros arenosos

de granulometria lina. Em meios muitos grosseiros e em rochas fraturaclas os

percursos dos microorganismos são maiores e, em áreas cars{ificadas, as

distâncias percorridas podem atingìr centeiras cle metros.

Ainda segr.rndo Romero, do ponto de vista de higiene pirblica, a
distância entre uma fonte de contaminação e um poço varia de 10 a 30

metros.

Cabe acrescentar, que atividade microbiológica se desenvolve,

principalmente, na camada rnóvel do solo, ou seja, na "terra vegetal". E,sta

atividade dimimri rapidamente em profirndidac'le na zona chamacla cle "ten.a

virgcrn". onclc a açùo dos m icroorgan isrnos ó mais lcnta. Nos cemitér.ios

antigos, como consequência dos sepultamentos sucessivos, já não existe

mais "terra vir¡1em".
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SíFjTEM.AT'IZAÇÃO CRÍT'XC.A DAS PESQUTSAS

DESENVOT,VIDAS Ð EA4 DESENVOLVIMENTO SOBRE

CÐMITÉ[dNOS

t3.

Apesar dos cemitérios serem um risco potenciai para o meio ambiente

e sairde pirblica, este tipo de construção nnnca constou das listas das f'ontes

hadicionais de contaminação, no plano nacional e intemacional.

Ao longo dos tempos f'oram registrados casos de contaminação do ar

e das águas subterrâneas por gases funerários e por líquidos provenientes de

cenitérios, oomo já loram ¡elatados. Entretanto, estes casos não

incentivaram pesquisas, princtpalmente, no que tange à contaminação

ciuímica e microbiológica das águas subterrâneas.

Consequentemente, a literatura sobre o assrmto é escassa, apenas com

algrrmas nrenções pontLrais.

Evcntos e trabalhos têm siclo feitos aborciando a questão da mofie nos

seus aspectos sociológicos e hrstóricos. Os fianceses vêm se destacando

neste tipo de literatrra, na qnal tem sido possível encontrm inibrmações de

grande interesse no campo ambiental e da saircle pirblica.

Diante cleste qnadro, pôr em marcha os nossos projetos de pesquisa

sol¡re "Cemitério e Meio Arnbiente " foi ciifÌcil, por faita de apoio

bibliográf,rco para o desenho inioial de una metodologia minimamente

adequacla. Deste moclo, começou a surgir ern nós o sentimento de

pioneirismo, isto é' poder criar uma linha dc pesquisa inédita, nma ¿irea de

conhecimcnto lnerente ao homem, mas qrÌe tem sido relegada para o

esquecimento por motivos religiosos, psicológicos e econômicos.
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No Brasil, a prirneira menção sobre a localização ideal de cemitérios

campais surgiu no século XIX. A necessidade de acabar com as igrejas

cemiterjaìs, a preocupação coln a higienização das cidacles e,

conse cluentemente, com a sairde púrblica, desencadeou uma campanha, a

todos os títulos elogrável, por parte dos médicos da época. Cabe eviclenciar,

que cstes médicos estavam, principahnente, preocupados cotn os "efeitos

morlifèros dos vapores cadavéricos provenientes das igrejas". Daí para cá,

não conhecerìos intcresses por pafte da classe médica, com os possíveis

impactos que os cemitérios poclem provocal' na saÍrde púrblica.

O engenheiro Bérgarno (1954), no IV Congresso Intcramericano de

Engenharia Sanitária, muitos anos após a preocupação sistemática de

médicos e homens cultos com os sepultamentos no final do século XVIII e

pnncípios do século XIX, chama a atenção para o destino dos cadáveres

humanos, cuja decomposição deve ser "lenta e natural." Põe em evitlência a

necessidade de estuclos geológicos e sanitâios das áreas dos cemitérios e

verifìcação da possibiliclade de poluìção e contarninação das águas

snbterrâneas e superliciais.

O alerta de Bérgamo não repercntiu junto das autoriclades brasileiras

responsáveis pelas cluestões ambientais, de saílde pirblica e netn no seio dos

acadêmicos na lorma cle proceclimentos normativos, hscalização e pesqnisas

sobre a possibiiidade cJe contaminação do ar atmosférico' do solo e águas

subterr'âneas nas áreas de cemitérios e adjacôncias.

Na nossa tese clefèndida no Instituto de Geociências da Universidacle

de São Paulo, em 1984, chanlamos a atenção para os cemitérios como rìsco

potenciai para as águas subterrâneas. A ref'e¡ênoia a este tipo de construção

se deveu a constatâções visnais sobre a implantação e operação inadequacias

cle necrópoles cm várias paragens, especialmente, no Brasil.
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Estrmulados pela inf'ormação veiculada por Person (op. cit.), clemos

início à nossa primeira pesqr.risa sobre "Cemitério e Meio Ambiente".

Pesquisas desenvolvidas

[niclalmente, fbi f'eito run diagnóstico sobre a situação ambienial e

sanitária de um gmpo de oemitérios pirblicos localizados na Região

Metropolitana de São Paulo, nos quais se praticam os sepultamentos por

inurnação no solo e tumtilação. Depois do habalho de campo, também feito

à luz do Código Sanitário do Estado de São paulo, de 1978, fbi elaborado

tnn texto qtie foi publicado com o título "Os cemitérios como risco

potencial par¿¡ âs águas de abastecirnento" (Memorial tle Afividades,

Títulos e Publicações, Doc.08. 1.6).

Naqtrele trabalho se cha:nou a atenção de forma sucinta e entendível

para os impactos ambientais, sanitários, estético-urbanísticos e psicológicos

que os cernitérios podem provocâr e para a irnportância dos perímetros de

proteção sanitária na área interna e externa das necrópoles.

Coln efeito, há habitações encostadas ao lnuro de cemitérios e fãvelas

eln que ¿r área das necrópoles é o Íìrnclo de quintal das meslnas. Tarnbérn há

fa.rnílias vivendo no interior de cernìtérios, colno ocorria com a necrópole

viia Paz, no rnruricípio de Itaquac}recetuba. Este campo santo não tinha

mruo, pennitindo a circulação de pessoas e de anirnais por entre e sobre as

sepulturas. Face a esta situação condenável do ponto de vista sanitario e

social, pedimos providências à Secretaria de Estado da Saúrde. Hoje, o

cemitério já tem Ínuro.
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A propósito, Rebouças (1832) apud Reis (1991)., já previa "lim romo

dessas necrópoles, sc fànam muros de oito a dez pés cle altura." Os mrros

altos evitarìam o ocorido no interior de Minas Gerais, onde urn cemité¡lo

aberto fàcilitaria a entrada de porcos e outros anirnars, que clevoralam alguns

cadáveres (Reis, 1991)

Alénl da lalta de esgoto e de água encanacla, acprelas populações

conem o risco de contrair doenças, como a poliomielite, a hepatìte, a feb¡s

tìfóide e outras. As bactérias podem ser transmitidas cliretamente, já que as

crianças circulam no interior das necrópoles clescalças, cle chupeta na boca e

a água cle nascentes e poços é usada para lavar e cozinhar.

Aq*elas situações dantescas que não ocorrem somente nos cemitérios

da perifèria, são exemplos degradantes da ocupação desordenada do espaço

turbano no lJrasil.

Alóm disso, em mr¡itas necrópoles, cotno as da área central da cidacie

de são Pa'lo, há o aproveitamento total do espaço para os sepultmnentos,

até acl mlro que cerca o cemitério, provocancio, algtunas vezes, o denribe clo

mesl110.

Segurdo o Código Sanitário do Estaclo de São paulo, de 197g,

"Deverão ser isolados, em todo o seu perímetro, por logradouros pirblicos

ou outras áreas abertas, com largtrra mínima cle 15,00 m, em zonas

abastecidas por tedes de água, e cle 30,00 m, em zonas não providas <ie

rede" (ar1. 152 - Seção lI - Cemitérìos).

No trabalho mencionado propusemos, com base na legislação

internacional, perímetros de proteção sanitária maiores para as áreas internas

e extemas dos novos cemitérios urbanos e mrais. Nas primeiras, seriam

proibidos sepultamentos e nas segundas, a construção de habitações e a
perfuração cie poços. como f'orma cle garantir a depuração clo fluxo
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hiciráulico subterrâneo, no caso de oontaminação do aqtiífero fi'eático. Esta

proposta suscrtou reação por parte daqueles gr-upos que exploram cemitérios

particnlares, iurica e exclusivamente, por razòes econômicas.

Propusemos distâncias superiores às do Código Sanitário por motivos

de pnrdência. Poços a menos de 35 m de novos e/ou velhos cernitérios

deverão ser ateraclos corno I'orma de evitar riscos de epidemia de origem

hídrica.

Distânoias mínimas têm sìdo fìxadas em todos os países: na França

100 m, na Alernanha 200 m' na R[rssìa um quilômetro (Moncion sd. apud

Dias, 1962)

No diagnóstìco, três outros aspectos chamaram a nossa atenção:

(1) - o clrenagem das águas das chnvas é feita para o exterior de

cernitérios. É um procedimento errado. Somos de opinião, que as águas de

necrópoles devem ter uÌn tratalrìent(> racional e higiêlrico, como as águas

tusaclas e de esgotos.

(2) - o uso de árvores inaclequadas para cemitérios, visto as raízes das

mesmas destnrírem os tírmulos e, conseqnentemente, permitir a entrada de

águas pluviais nos mesmos. Cabe ao arquiteto escolhê-las , fäce à sua

importância arquitetual e sanitária.

(3) - túrmulos em nrínas, que propiciam mals cheiros, a presença de

insetos e a entrada cle águas superiìciais.

(4) - disposição dos resíduos cle forma inadequada.

" Cemitérios como risco potencial para as águas de

abastecirnento" representa o início de uma série de pesquisas sobre a

questão "Cemitério e Meio Arnbìente", no seio do Centro de Pesquisas de

Águas Subterrâneas (CEPAS), de discussões, cle eventos, de trabaihos

acaclêmicos e elaboração cle nonnas para instalação de necrópoles.
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Consiclerarnos colno um trabaiho firndamental cle dìvulgação junto da

comunrdade cientílica e civil. para as consecltiências qtre podem advir pzra o

meio ambiente e saúrcle pírblica. de necrópoles inadequaclamente implantaclas

e operadas.

Naquele trabalho fizemos uma série de recotnendações para a

implantação de cemitérios e o uso sanithrio coüeto dos mesmos. Estas

recomenciações foram aproveitadas para embasar o pnmeiro pro.ieto cle lei rro

299187, sobre normaS técnicas especiais para irnplantação, ampiiaçâo e

alteração de necrópoles no Estado de São paulo, visanclo a proteção clas

ág'as subterrâneas. o projeto foi aprovado pela Assembléia Legisrativa sob

a forma cle lei e vetado, posteriormente, pelo Governaclor de Estado , Vimos

neste veto influências de caráter econômico.

Entretanto, foi possível sensibilizar a Companhia de Tecnologia de

Saneamento Ambiental (CETESB), para a necessidacle cle rrna rìorïìa que

estabelecesse proceclimentos para a implantação e operação de cemitérios.

Esta norma foi calcada nas nossas recomenclações e nas disposições do

Código Sanitário do Estado de São paulo, de 1978. Assim, surgiu a Norma

L 1 040/89, revisacla e atnalizacla em 1993 e 1998

Posteriormente, também sugerimos, quarrdo da revisão do Código

Sanitáno clo Estaclo de São Paulo, cle 1978, que a legislação sobre

cemitérios fosse disciplinada oomo matéria especial.

Com base em estnclos geoiógicos e hidrogeológicos, os projetos de

cemitérios são elaborados e snbmeticlos à cllTESB para emissão clo

necessário parecer técnico, documento básico para o posicionarnento cla

Secretaria de Estado do Meio Ambìente, secretaria de Estaclo cla saúrie e

Preleittrras Mrrnicipars.
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O pro¡eto construtivo é gerenciado cliretarnente pelas Secretarias <ie

obras cios Municipios e centro de vigilância sanitária (secretaria de Estado

da Sairde).

No âmbito lrederal não há legislação específica referente à

irnplantação de cemiténos. A problemática de necrópoles, com relação às

condições higiênicas e sanitárias, deve ser incluicla em artigo do Cócligo

Nacional de SaÍrde. Há necessidade, também, de uma legislação federal para

normatizar a construção de novos oemitérios, assim como a expansão dos

existentes, além da definiçâo cle medidas cometivas, onde já se constatou a

contaminação de solos e águas subterrâneas.

Mr.ritos cemitérios municipais brasileiros estão mal implantailos e

apresentam riscos evidentes e mesmo contaminações efètivas do aqtiífero

fieático. Quais seriam as medidas corretivas? Fechar e constmir novas

necrópoles? Silva (1995), fala nnm oxidairte poderoso, sob a forma lícprida,

para a descontaminação do solo e aqüífero freático dos cemitérios, o ácido

peracético (cHjco3FI), agcnte fungicida-viricida-bactericida utilizado em

proceciimentos médicos, laboratoriais e inchrstriais.

Na nossa opinião e no que tange aos sepultamentos por inumação no

solo, a meclida seria interclitar as sepultlras (covas), substihrí-las por

tumulos vedados,, ou fazer os sepultamentos em columbárìos estanques, nos

quais os gases e o necrochorume seriam coüetamente drenados.

Após o diagnóstrico, a visualização de problemas ambientais,

sanitários e sociais decorentes da má implantação e operação de cemitérios,

selecionamos trôs necrópoles de acorclo com critérios geológicos e

hidrogeológicos, previamente conhecìclos, para avaliar a qualidade sanitá,ria

e higrênica do aqüífero freático na área intema cias mesmas. Fo¡am
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escolhiclos os cemitérios de Vila Nova Cachoeirinha (CVNC) e c'le Vila

F'ormosa (CVl), situados na zona norte e leste da cidade c1e São Paulo,

respectivamente, onde são l'eitos sepultamentos por inumação no solo. São

as duas maiores necrópoles da Rogìão Metropolitana de São Paulo, com

destaque para o cemitério de Vila fìonnosa, o maior cla Aménoa Latina e o

segundo clo munclo, só superado por uma necrópole chinesa.

O cemitério de Vila Nova Caoiroeirinha está situado na borda da

Bacia Seclimentar, no manto de alteração do granìto, enquanto a necrópole

de Vila Formosa está implantada nesta bacia.

Em relação ¿ro terceiro cemitério, para atendermos ade<¡radamente

aos critérios clefinìdos, foi escolhido o de Areia Branca (CAB), situado no

Município de Santos, em área plana de areias pleistocénicas,

Como forma de complementar os conhecimentos geológicos e

hidrogeológicos das áreas ondc estão implantados os dois prinieiros

cemitérios e fàce às grande s dimensões destes, t'oram usadas técnicas

geofisicas de investigação - sonclagens elétricas e caminhamentos

eletromagnéticos.

Com o auxílio dos caminhamentos foram definidas anomalias que

permitiram instalar poços de monitoramento. Estes permitirarn medir a

profliirdidade do nível de ágrra e coletar amostras para determinar o nível de

contaminação. Está claro, que as anomalias não l'orar¡r definidas por

microrgzurismos, mas sim por sais rninerais e outras substâncias liberadas

pelos corpos. A montante das áreas de sepultamentos onde foram feitos os

caminhamentos, foram instalados poços que Íìrncionaram como ba<:kgrotrncl

e de acordo com as expcctativas.

Ern relação ao (CAB), Face à escassez cie espaço para fàzer os

caminhatnentos eletromagnéticos. os poços de monitoramento foram
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colocados nas proximidades dos sepnltamentos por rnnmação no solo e

algrrns pcrto clos columbanos.

De janeiro a clezembro cie 1989, fbram recolhidos um totai de 67

amostras, ctgas análises realizadas pelo Laboratório cle Microbiologia

Arnbiental do Instituto de Ciências Biornédicas da Universidade de São

Paulo, mostrat^am a contaminação por microorganismos do aqriífcro freático

nos três cemitérios, com destaque para o de Areia Branca.

ConcluiLr-se, que os três cernitérios sâo um risco efetivo para as águas

cle subsuperlÌcie e que a oontaminação depende do tipo de solo e pouca

proÍìrndidade do nível de água do aqüífero.

A revisão da norma CETESB já levou em consideração aquelas

condições.

Na pesquisa, a difiouldade inicial esteve na clefinição dos indicadores.

Com o apoio de pesquisaclores do Laboratório de Microbiologia Ambiental,

foram definidos microorganismos indicaclores de contaminação fecal, uma

bactéria patogênica, bactórias aeróbias e anaeróbias, colifagos, proteolíticos,

lipolíticos e clostríclios sulfito redntores, que f'oram usados nos testes.

Para além dos coliformes fecais, um dos indicaclores de uso mais

ÍÌecluente na avaliação da qualidade da ágta, optou-se, também, trabalhar

com estreptococos fecais. Embora etn menor nírmero, podem sobrevivel por

ternpo maior nas águas subtemâneas.

A detecçâo cie estreptooocos fecais e de clostríciios sulfito redutores

na maioria das amostras e a ansência dos coliformes fecais em mnitas"

mostrou que as duas bactérias sâo rnelhor indicacloras na avaliação sanitária

das águas subtemâneas.

Os colifagos foram utiiizados pelo fato de serem parasitas de

bactérias do grupo coliforme, podendo ser utilizados como in<licadores
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indiretos da presença cle microorganismos patogônicos. Estes vírus já f'oram

relacionaclos, em outras pesquisas, com a possível presença de entcrovínrs

nâs amostras estudadas.

Para a evidencrar o risco da prescnça de microorganismos

patogênicos nas águas snbterrâneas tem si<1o utiltzada a detenninação da

Salntonella, que foi encontrada num poço de monitoramento no CVF, que

podia ser um agente responsável pela fèbre tifóicie, para-tifóide or-r infècçÕes

gastro-intestinais - Salmonelose.

Para avaliação das condições higiênicas têm sido propostos os

coliformes totais e as bactérias heterotróficas aeróbias. Normahnente, não

têm sido utilizados outros possíveis indicadores da presença da matéria

orgânica, como proteinas e lipídeos, em águâ. No entanto, as bactérias

proteolíticas e lipolíticas são comumente estudaclas na microbiologia de

alimentos, como decompositoras de cames e outros produtos de origern

animal (Lee, 1976)

Se pensou em trabalhar eom vínrs. mas face a problemas de

metodologia deixamos a intenção para uma próxima oportuniclade.

Resultados da pesquisa Foram publicados na Water Science and

Technology com o título "Cemetcrics - A potenciatr nisk to groundwaten"

(Memorial de Atividades, Títulos e Publicações, Ðoc. 08.1.9) e revista

Saírde Pírblica (Mernorial de Atividades, Títuios e Fublicaçõcs, Doc"

08.n.20).

Na revisão intensiva da literatura nacional e internacional sobre o

i.mpacto dos cernitérios na qualidade das águas snbterrâneas, do ponto cle

vista microbiológico, nada foi encontrado a respeito. Logo, concluirnos sçr a

prineira pesquisa sobre o assrmtc e não só, mas tanbém a utilizar técnicas

geofìsicas no estudo da contaminação do ac1i.iíf'ero lÌeático em necrópole s,
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Fostenonnente, aproveitanclo os poços cie monitoramento instalacios

no cemitério Vila Formosa, foram investigados parâmetros indicadores de

contaminação c1uímica do aqr'rí lero fieático.

Não é verdacle que a contaminação química <j a maior preocupação

ern cemitérios. Esta é a opinião de algumas pessoas. Os efeitos dos

contaminantes químicos não são imediatos, çomo acontece Çom os

biológrcos.

As análises das amostras de ágrra mostr¿ram concentrações elevadas

de íons, com destaqr.re para o cátion Ci', provavelmente, oriundo da cal

utilizada corno coadjuvante no processo de decomposição do cadáver.

As análises também mostraram concentração excessiva de produtos

nitrogenados (nitrato, nitrito e amônia), que têm origem mais provável na

decomposição dos corpos, ativaclos pela proliferação cle microorganismos.

Marinho (1998), também enconf¡ou concentrações elevadas de

nitrogenados no aqtiífero frçático e adjacências elo cemitério São João

Batista, em Fortaleza.

No aqtiífèro do cemitério Vila Formosa também foram encontrados

metais, como o alumínio, o cádmio, o cromo total e o chtrmbo em níveis

acima clos valorçs máximos estabelecidos para as águas c'lc classe I , pela

Resolução CONAMA no 20, de 18 de junho de 1986. Provavelmente, a

origem dos mesmos deverá estar nas tintas, vemizes e guarnições dos

caixões.

Os resultados daquelas análises constam das Memórias n" 3, da iX

Semana de Geoquímica e II Congresso de Geoqr.rímica dos Países de Língra

Pottugnesa, realìzados no Pofto (Portugal), de 14 a 20 de novemb¡o de 1993

(Relatório de Atividades, Títulos e Public:rções, Doc. 08.1.11).
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Aqueles restrltados embasaram a disser-tação de mestrado cle Renato

Blat Miglionni (1994).

A propósito, Silva (1995), diz ter encontrado em cemitérios de São

Paulo e do Rio de Janeiro, radìoatividade anormal no aqiiíf'ero fieático,

possivelmente, proveniente de corpos sepultados, os quais, ern vida fbrarn

subrnetidos a ffatamentos radioterapêuticos.

Preocupados com o perímetro de proteção sa:ritária em cemitérios,

fizernos tentativas para a determinação científica do mesmo no cemitério cie

Vila Nova Cachoeirinha.

Foram feitos estudos das características hidrodinârnicas do aqtiífero

freático, da velocidade do flrxo hidráulico e o monitoranento cla cpralidzrde

fisica, químìca e bacteriológica na área intema e externa do cemitério.

Para acompanhar o movimento e cleterminar a direção c'lo fluxo

hidráulico subterrâneo loi utilizado um traçador, o NaCl (sal de cozìnha),

por ser totalmente solirvei na água, ser ostável e não contaminar o aq{iífero

e, principalmente, por se tratar de um excelente conclutor cle eletriciclade. Foi

adotado o método da variação da conduliviclacle elétrica nos poços de

monito¡arnento.

Os valores obtidos, no que tange à conclutiviclade elétrica, loram

considerados insuficientes. Um maior nírmero de medições cle campo

deveriam ter sido feitas.

Conseqncntemente, pensou-se mrm modelo matemático, não obstallte

se tratar de uma simtilação, o modelo gerado por uma equação aproxima-se

da realidade, uma vez que se utiliza de parâmetros reais.

Para a elaboração daquele modelo se pecliu a colaboração do Prof-.

Pablo Ferrari, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidacle de
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São Paulo. A ftlsão dos conhecimentos matemáticos e hidrogeológicos

resultou, após várias reuniões e discussões, numa equaçâo diferenciai,

bidimensional. Esta, por srÌa vez, forneceu uma crlrva representativa do

decaimento da contaminação da phLma de água subterrânea contaminada

com o aumento da distância por ela percorrida. Entretanto, segrmdo o

gráfico a ágrra isenta cle coliformes fecais somente oçorreria a 700 m do

cemitérios.

Aquela distância é muito grande para áreas ur.banas, ainda qr-re

oriunda de uma simulação. Inviabilizaria a constnrção de cemitérios.

O modelo descrito não considera fatores como o tempo de atividade

dos coiiformes fecais e sua resistência ao transporte, quando disseminados

no aqüífero.

Por consegninte, o resultado da pesquisa não é um dado definitivo,

mas somente uma contribuição a futuros e mais profi-urdos estudos.

A pesquisa descrìta foi objeto de uma de Iniciação Científica, parte da

quai consta do trabalho com o título "Os perímetros de profeção sanitária

em cemitérios e sua importância parâ âs águas subterrâneas de

abastecimento" (Memorial de Atividades, Títulos e Publicações, Doc.

08. r.l0).

A questão dos cerniténos em áreas trbanas (Memorial de

Á.tividades, Títulos e Fublicações, Doc. 08.4.3) rnostra de foma restunida,

como o lrbanismo, um clos maìs eviclentes fenômcnos sociais, acaba por

englobar os cemitérios que tinham sido implantados fora dos limites clas

cidades por razòes sanitárias.

Ao abordannos aquela questão quisemos provocar a cliscnssão sobre

a implantação de cemitérios nas grandes ciclades.
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A localização de 
'ecrópoles 

no interior clas áreas urbanas tern sido

mruto clebâtida, entendendo os seus clefènsores serem rnínimos os perigos

quando acluelas estão oonvenienternente implantadas. Além cle c1ue, clizem, a

situação de cemitérios a grandes distâncias tambérn acaneta dificLrldacies e

inconvenientes pâra as populações com o transporte de cadáveres.

Entretanto, o maior núrmero de pessoas se manifesta pela consirLrção

de novos cemitérios distantes das cidades, o q'e nem sempre é possível

como conseqtiência da rápìda expansão urbana, concentração populaoional e

escassez cle áreas adequadas.

Nos países erropeus, rnuitos sanitaristas são de opinião, que os

cemiténos das grandes, médias e pequenas cìclades devem ser implantaclos

fora dos limites das mesmas. "Por rnelhores que sej am as condições dr.rm

cemitério, causará sempre poluições aéreas e snbterrâneas que melhor se

produzam fora do ambiente citaclino de maneira a'ão agravar o já elevaclo

grau cle infecção existente no ambiente, devido a mnitos outros fatores

inerentes à vida das grandes comunidacles uibanas" (Dias, 1962).

Fora on dentro clas urbes, defendemos a ìmplantação cle cemìtérios

apoìa<la no conhecimento geotógico da área, da ação benéfica das ágtas

tauto internas como externas e numa solução salubre, estética e tnb¿Lnística.

Insistimos para que a implzrrtação das necrópoles deva ser também

uma preocupação dos Planos Diretores clos municípios.

I{a sequência das nossas observações sobre a operação de

cemitérios, trm problema sanitário que chama a atenção e tem sido motivo

para reportagens por parte da imprensa escrita e falada diz respeito à

lirnpeza e aconclicionamento cio lixo funerár'io, É um problema crônico no
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Brasil, em especial nos cemitérios irnplantados na periferia dos grancies

centros urbanos.

O asstmto já f'oi aborclado anteriormente.

No que tange ao Município de São Paulo. a legislação f,rnerária não

trata da c¡restão residuos de cemitérios.

Conseclnentemente, através cie trabalho publicado n:r revista n,, 52,

de julho de 1999, da .Associaçâo Brasileira de Limpeza Pública (ABLP)

- Doc, não constante do Mernorial, mas ¡rresente no anexo, qnisemos

aledar as autoriclades responsáveis para a necessidacle urgente de se discutir

o assunto, no que tange à coleta, transpofte e destinação adeqr,raclas dos

referidos resíduos.

f,þiante da oconência nos cemitérios da Região Metropolitana de Sâo

Paulo de run grande niunero de corpos conservados, principahnente,

saponificados, coln o apoio de urn aluno da Iniciação Científica fìzenos run

levantaurento das possíveis câusas na literatl-rra especializada e testamos as

meslnas ern cemitérìos oom riscos el.rclentes.

Para a realização cla pesquisa se tinha como objetivo estudar de forma

detalhacla no contçxto geoiógico, hidlogeoiógico e olirnático da região

Metropolitana de São Paulo, os fàtores arnbientais responsáveis pelos

fenôtnenos conseryadores. Para isso fbì clefinida ru¡a metocloiogia coerente

visando a execução de atividades de carnpo e de lahoratório, qr"re for-arn

afetadas por razões econôrnicas.

O que foi fèito está embasado na literatura e observações no calnpo.

O assrurto daquela pesquisa fbi abordado no capítulo 10, subcapítulo

10.2 e itens 10.2.1 e 10.2.2.
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Para além das descriçôes constantes dos tratados de rneclicina legal,

não conhecemos trabalhos científrcos sobre a influência dos fatores

ambientals nos processos transfbrmativos em cemitérios. A nossa pesquisa

representa o início de uma contribuição para um aproftrndamento dos

conhecimentos sobre o assunto, como por exemplo, se os corpos

saponificados representaln um risco de contaminação para o aqi.iíf'ero

Íìeático. As causas da consewação de cacláveres são clo interesse da

gcologia e hidrogeologia.

os resultados preliminares do trabalho serão publicacios na revista

"Engenharia e Arquitettra" - cadernos Ambientais, da Escola da Arquitetura

de São Carlos.

G solo deve ter as parlicularidades que facilitem a decomposição

normal dos cadáveres e que retenham os gases pirtridos que podem

contaminar a atmoslèra e afetar a sairde púrblica. Há temenos qr.re são mais

dcgracladores que outros, propriedade qne é preciso atencler.

"A terra do coval cleve pois estaf nas corrclições preeisas para que a

putrefação se faça o mais clepressa possívol sem todavia se exalarem os

proclutos púrtridos os quais, peio contrário, rlevern ser retidos e absorviclos

pclo solo ató à sua recluçào rillima .m substâncias inof,ensivas'i (Jorge, sd.

apud Dias, 1962)

seg'nclo aquele pnncipio, clesenvolvernos rm trabalho com o título

"A importância clos solos na implantação de cemitérios", que foi submetido

ao Conselho Editorial do Boletim da Geociências para publicação.

São raros os trabalhos sobre os terrenos susceptíveis de escolha para

a irnplantação de tun cemìtério. No Brasil não existem estuclos sobre o papel
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mírltiplo do solo no enteramento cie resíduos ciiversos, como c1e anirnais" cle

lixo caseilo e incltrshial.

Conhecemos a morrografìa de f)ias (1962), a qual mostra os

resultaclos de runa apreciação direta feìta pelos geólogos da carla ceológica

cie Por1ugal., eciitada pela Direcção-Geral cie Minas e serviços Geológicos cle

Portugal em 1952

Tambéln conhecemos o trabalho de Ottmann (1987), que cleclica urn

capítulo à utilizaçdo dos terenos para implantação de cemìtérios, segunclo a

geologia.

Ternos conhecimento de run guia para instalaçâo de cemitérìos

elaborado pelo Conselho de Geólogos da Álnca clo Sul, que ficou cle nos

enviar rm exemplar. Ainda não conhecemos os oritérios constantes do guia.

No nosso trabalho, baseado nos nossos conhecimentos de geologia e

hidrogeologia e nas co¡itr^ibuições de todos aclueles que se cleciicam ¿ì ciência

geológica, chamamos a atenção para um conjunto tle atividades que clevem

ser execntadas visando a ìclentilicação e análise da aptidão cle eireas para

implantação de cemitérios.

O conhecimento dos solos é impotante como forma de controlar o

risco potencial que o cemitério representa e, consequentemeflte, prevenir

co1Ìtra a contaminação clo aqtiífero freático.

Foi analisacla a natureza e caractedsticas dos solos: se mostra que

cefias formações sâo a pri.ori. favoráveis, como as areias, alur,rões, areias

argilosas, areias granít:icas; e que outras, como as rochas fissuraclas e os

calcários c<tm canaìs de dissolução apresentam riscos.

Cabe acrescentar, que é o manto cie alteração cla rocha que pennite

cavar com facìlidade, até à profundi<lade estabelecicla por lei. Outro tanto

não ocot'ro na rocha dnra.
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Claro que no projeto de irnplantação de rrn oemitérjo é preciso ter

ruma visão global sobre a cluestão. o binôinio água-solo é importante, pois a

presença de água pode ser um obstáculo, porque a mesma pocle invaclir as

covas e couro diz otmann (op cit.), transformar as intunações em "imersão,'.

Outros aspectos são importantes no projeto de irnplantação de

cemitérios e cFre devem ser levados eln corìta, çomo o relevo topográfìco e a

deciividade. É cornun no tsrasil as necrópoies serem impiantadas em áreas

de declivic'lacie snperior a l5Yo. com conseqtiência, ocorrem problemas de

erosão pluvial e outros de caráter sanitário.

Com este trabalho, também estamos chamando a atenção dos

profìssionais e autoridades para a impoftância clos solos, que tanto podem

ser propícios a uma ótima solução sanitária, como transfomar os cemìtérios

em fbcos de contaminação ambiental e cle agressão à saúde púrblica.

Como diz Monclon (sd.) apud Dias (1962), ao ex¿rminar o modo da

inurnação clos cacláveres e da sna dccomposição no solo, "fica-se admiraclo

coln as causas de poluição c¡tre podern acarretar os cemitérios mal dispostos

e ilo perigo que apresentam no porìto c'lc vista dos viventes", para depois

concluir que os cemitérios não são insalubres "quando as regras do

estabelecimento são estritamcnte observadas. "

Pesquisas em desenvolvimento

Antedormente, tentamos através cle análises bacteriológicas e da

modelagem matemática rastreff o transporte e a retenção de

microorganismos no aqtiífèro freático do cenritério de Vila Nova

Cachoeirinha, yisando a definição preliminar de um perímetro de proteção

sanitaria.
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Ob.jetivanclo rüna tese de doutoramento, está sendo desenvolvida uma

pesquisa sobre o h^ansporte e retenção de microorganismos no acpiífero

fiehtico, em área de cemitério, pelo aluno Bolivar Anttures Matos.

Trabalhos científicos têm siclo desenvolvidos sobre o transpoÍe de

microorganismos em meios porosos, nomeadamente, a parlir de sistemas de

Saneamento ln .rll¿r.

Os trabalhos têm mostrado o perigo da contaminação devido a

proxirnidade do nível de água do freático em relação à superfìcie.

Para lazer face àc1uela possibilidade, na Áustna, Alemanha e Holanda,

as zonas de proteção das águas subterrâneas são estabelecidas em lìrnção do

tempo de tluxo da fonte de contaminação para o poço, de 50 a 60 dias. Este

período é considerado suficiente para a eliminação de bactérias e víms. Na

Suíça, se estabeleceu um tempo de flrxo de 10 dias, ou rura clistância de

100 in no rneio poroso (Pekdeger et al., 1983). Nos Estados Unidos, a

clistância rnínima exigrda €ntre um poço de abastccirnento e run tanque

séptico pode variar de [5 a 91 m, rnas em média, se sitna entre 15 e 30 rn.

(Plews, 1971 ap:ud Yates et al., 1989). No Brasil, a distância horizontal

mínima entre run tanque séptico e um poço ou corpo de água é de 15 rn

(ABNT. re93)

Corn aquela preocupação, o objetivo do trabaiho da tese é

desenvolver un modelo de sirnulação de transporte cle microorganismos em

meios porosos, a 1ìm de estudar a extensào horizontal da contaminação por

organismos locais.

Assiln, no cernitério Vila Nova Cachoeinnha, situado na zona nofte

do Município de São Paulo, onde os sepultamentos, em geral, são por

intunação no solo, trabalhos de geofisica, fi"ros de sondâgem, coletas de

amostras de solo e água pzra análises fìsica, qLrimica c biológica estão sendo
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feitos. Testes tipo "bail" f'otam realizados para a determinação da

condutiviciade hidráulica ern tomo clos firos e para estirnar o fluxo das águas

subterrâneas.

Ern laboratório foram montaclas colunas <ic solo da área de trabalho

para estudar os mecanismo de transpofie e retenção de vírus em meios

porosos: como são transportados pelo f'luxo hidráulico subterâneo, como

são adsorvidos pela matriz sólida através de interações iônicas e quanto

tempo consegnern sobreviver até à inatrvação. Traçaciores químico (cloreto

de sódio) e biológico (colifago) estão senclo injetaclos na coluna e o fluxo

monitorado.

Acreditamos, que o modelo possa contribuir, significativamente,, não

só para a definìção científica cle perírnetros de proteção sanitária em relação

a cernitérios, mas também a outras fontes de contaminação.

O grande problema dos cemitérios está na pclssibìlidade da

contaminação por vínrs. Não se Çonhece o comportamento destes

microorganismos nas áreas das necrópoles.

A Lei 5.452186, que rcorganiza os scwiços de verificações de óbitos

no Estado de São Paulo, em seu artigo 5o estabeiece que "o

acondicionamento de cadáveres necropsiaclos cleve estar de acorclo com a

legislação sanitaria vigente q'anclo o falecimento decorrer de moléstia-

contagiosa". Entretanto, corpos não necropsiados, estão sendo sepultados

em caixões nonnais, isto quer dizer, qne já não são entenados em caixões

lacraclos, como previa a Lei 10.095/68

Por out¡o laclo, a Secretana cle Estado da Saúrde considera que até que

haja consenso sobre a possibilidacle ou não cle contarninação clo meio

ambiente por vírus nos cemitérios, o sepultamento de pessoas falecidas em
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decorrência da Aids e que não tenham sido necropsidas, seja efetuaclo no

mínrmo em caixão com fundo impenneável.

Cabe lembrar que as mortes por cloenças infècciosas, nos EUA,
aumentaram 58olo ent.e 1980 e 1992. Nos irltirnos 25 anos, surgiram 29

doenças "novas", a maioria das quais mata rapiclamente. Já são conhecidos 5

mil vírus e mais de 30 mil espécies de bactérias, com a agravante de q'e,
enquanto rm ser humano leva 20 anos para prod'zir uma segrncla geraçào,

nesse mestno espaço de tempo iula bactéria pode reproch,zir_se 500 mil

vezes (Novaes, 1998).

Qual a sit'ação no Brasil ? No ano passado, no interior de São paulo,

molTeu uma vítima do hantavínrs (na altura era o sétimo caso no país), uma

nova espécie que assusta.

Diante desses e outros fatos e aproveitando os poços de

rnonitoramento instalados no ceinitério Vila Nov¿r cachoeirinha, passamos a

coleta e análise de água do aqüífero freático, objetivanclo a pesquisa dos

enterovínrs, gnrpo de vírus capazes de provocarem cloenças, como a

meningite, a poliomielite, a hepatite infecciosa e orÌtras. As análises estão

sencio feitas pelo l,aboratório de Vírus do IBC/USp

Para as análises bacteriológicas e dc solo estamos utilizancio os

indicadores já usados anleriormente.

I)uas amosh as coletadas clo córrego que atravessa o cemìtério

apresentaram alta contaminação de origem fècal (coliformes totais, fecaìs e

clostridios sulfito-redr,rtores), demonstrando que este local recebe

contribuição direta de esgoto oì"1 ontra fonte cle origem humana on animal.

Uma amostra de ágrra snbterrânea coletacla em rrm furo próximo a

uma sepnltura recente tinha odor desagraclável e.condr"rtiviciacle elétrica mais

elevada que as outrâs amostras (^-500 ps/cm). A rnesr¡a amostra apresentou
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baixo nirmero cle colifbnnes, mas os clostrídios sr-rl1ìto-redutores fbram

encontrados em níunero elevaclo (900 NMP/100 mL), sugerindo possível

contaminação oriunda clas oov¿rs.

A pesquisa em clesenvolvrmento c¡ue se insere na questão "Cemitério

e Meio Ambiente", estuda pela primeira vez o transporle e retenção de

microorganismos em mcios porosos, em área de cemìtério, usando

traçadores químicos e bioiógicos no campo e simulando a situaçâo num

experimento em laboratório, Além disso, pesquisa também pela primeira

vez, a presença de vÍnrs no aqtiíl'ero lreático de uma necrópole, É runa

pesquisa inéclita, que poderá trazer aiguma contribuição para a ciência e

para instituições sanìtárias, que estabelecem regras para os sepultamentos de

cadáveres de pessoas que morreram com doenças inf'ecto- contagiosas.

As análises químicas e bacteriológicas estão sendo feitas pelos

Laboratórios de I-Iidrocprírnica/CEPAS/IGc/USP e de Microbiologra

Arnbiental/ICBiUSP.

Cabe inf-orma¡, que os tratraihos cle geofisica já desenvolvidos no

cemitério permitiram a montagem de um artigo com o título "Geophysical

Surveying to Investigate Groundwater Contamination by a Cemetery", que

f'oi aprovado para exposição oral no encontro ANNUAL SYMPOSIUM ON

THE APPLICAIION OF GEOPHYSICS TO ENGINNEIìING AND

ENVIRONMENTAL PROBLEMS, a ser realizacio de 20 a 24 de fevereiro

em Arlington - EUA.



I4. DEST}OtsRAIVTEN'TOS

Corno já f-oi clito, as nossas pesquisas sobre "Cemitério e Meio

Ambiente" tiveram e continuam tenc'lo desclobrarnentos no Brasil e exterior,

que nos incentivam a oontinuar as investigaçòes e estudos neste czrmpo,

No Brasil

@ primeiro desdobramento foi urna dissertação de rnestrado

elaborada por Sebastião Luiz Miotto e defèndida em 1990, no Instituto de

Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista (UNESP).

O autor propôs trma metodologia visando a adequabilidade de solos para

áteas destinadas à implantação de cemitérios, baseada no mapeamento dos

aspectos geológico-geotécnicos funciamentais.

F'ouseca (1994) apucl Junior et al. (1996), através cle análises nas

águas do cemitério rnuiicipal São José, localizado na perifena da Região

Metropolitana de Belérn, no Pará, comprovaram a presença cle colifonnes

totais e fècais, clostridios, bactérias heterotróficas e salmonelas. Como nas

adjacências da necrópole existe o bair¡o clo Bengui, oncie exìstem poços tipo

amazonas, a Secretatia llstadual de IndÍlstria, Coméreio e Mineração, que

coordena o Plano Diretor de Águas Subterrâleas, no final do prÌrneiro

semestre de 1995, solicitou ao Departamento de Geofisica do Centro de

Geociôncias da Urriversidade Federal do Pará, estudos específicos na áLrea.

8',7
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R.enato Blat Migliorini, em 1994, através de dissertação de mestrado

delènclida no Instihrto cle Geociências da universiclade de são paulo,

mostroì"r a contarninação quín.rica das águas subten'âneas da ¿irea inter¡a do

cernitério de vila Formosa, corn concentrações excessivas de proclutos

nitrogenados e metais, como manganês, cromo total, ferro, prata e alumínio.

Este trabalho foi desenvolvido cientro do nosso proJ eto maior - "cemitério e

Meio Ambiente".

Jrnior et al. (1996), utilizarzun lnétodos geofisicos - potencial

espontâneo (SP) e o eletromagnético inclutivo (EM) - no eshrdo

hidrogeológico cio cernitério municipai cle São José, localizado na penfèna

da Região Metropolitana de Belém - Pará. Neste estu<lo, segunclo os

autores, o fltxo de água do aqtiífero liwe detectado pelo sp foi confirmado

pelo EM e que o cemitério não apresentava condições salubres para

funcion¿unento.

Através daqueles autores, mas selr detalhes, tivemos conhecimento

que imálises de águas subtemâneas em três grandes cemitérios do Recife, em

Pernamb'co, mostraram a contaminação da mesmas por estas necrópoles

( te93.¡

Eraz et al (1996), aproveitando os resultados da geofisica feita por

Junior et al., e utilizando como indicadores os coliformes totais e f'ecais e

bactérias heterotróficas, constataram a contaminação da ágrra de poços rasos

locados fora cio cemitério muricipal de são José. Nesta pesquisa, somos de

opìnião que os autores deveriam ter pesquisado salmonelas e colifagos,

consiclerando os sérìos problemas sanitar"ios cla necrópole. Este trabalho teve

como corìseqtiência a elaboração de nm "Termo de Referência" por parte da

Secretaria Estadual cle Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente clo pará, que
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tem força de leì. A confecção clo 'fermo se baseou na Norma 1,,.

t0 40 t 89 193 t98 (CETESB)

Voshinaga et al. ( 1996), apresentaram no lX Congresso Brasileiro de

Águas Subterrâneas, run habalho no clual definern e analisam critérios

seletivos para viabilização de áireas potencìais para implantação de

cemitérios. lJste trabalho teve como cenário o Município de Águas de

Lindóia, onde se toma neccssário preservar as águas subterrâneas, principal

fonte geraciora cle recrusos do município.

Silva (1998), no setr trabalho sobre cemitérios como flonte potencial

de contaminação tle aqtiíferos liwes, apresentado no 4o Congresso

Latinoamericano de Hidrologia Subterranea, ocorrido em Montevideu -

Umguai, de 16 a 20 de novembro de 1998, aborda a relaçâo oadáver-solo,

os efluentes cadavéricos e põe em evi<lência as nossas pesquisas sobÍe a

influência de cemitérios na contarninação dos aqüíferos fi.eáticos.

Alice Maria C. P. Marinho, em 1998, através da dissertação de

mestrado defènciida no Departarnento de Geologia da universiclade Fecleral

r1o Ce ará, most¡ou a contaminação c1uírnica e bacteriológica do aqüífero

fteático pelo cemiténo São João Batista, em Fortalcza. As amostras para

análise fbtam coletaclas na área interna e externa clo cemitério. Neste

habalho, a autora, depois de lazer um breve histórico sobre a legtslação cle

cemitérios no âmbito municipal (Fortaleza) e Estadual, recomenrla a

elaboração de um "Tenno de Re1èrência" para a construção, ampliação e

monitoramento de necrópoies, como fbma de se proteger o meio ambiente e

a saÍrde pirblica.
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F"l¿vio severo Pereira de Magalhães, e¡n 1999, pubricou no ,'caclelno

Inl'orrnativo de Prevenção de Acidentes" um trabalho corn o título

"cemìtério e o impacto ambiental". Nesta pesquisa, desenvolvida ncr

ce'itério da Paz, onde são praticados sepultamentos por ttrm*lação, o artor
cluis provar q,e são desnecessárias as exigências de recuo de 15 m e 30 m
exigiclas pelo código sanitário do Estaclo cle são pauio. Assim, recomencla

apenas 
'm 

afastamento, em todo o perímetro do cemitério, por uma faixa de

largura mínima de 5 m, destinacra a arborização, a qual serviria apenas para

etèrtos estéticos e rrrbanisticos.

Aq'ela pesq'isa, com caráter pont*al, peca pelo fato de tirar

conclusões sobre os resultados colhidos mrm cemitério partic'lar"

nonnalmente, bem administraclo, negligerciando o clue pode ocorrer em

termos ambientais e sanitários nas necrópoles municipaìs, na maioria das

q'ais, se pratica o sepultamento por inumação no solo. Além disso, nos

parece irrsufìciente o nirmero de poços dc monitoramento utilizados.

Sobre cl assunto já extemâmos a nossa opìnìão.

Duas dissertações de mestrado estão sendo desenvorvidas. uma na

universidade Federal cle Minas Gerais e ontra na universidade Federal do

Amapá.

No exterior

.4. tJniversiclade Técnica de Sidney, na Aushália, através de eq,ipe

coordenada pelo Professor Mìchael Knight, está estudando a possível

contaminação de cemitérios em nove estados deste país. No estudo estão
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utilizanclo a nossa rnetodoiogia no que tange aos inclicadores bacteriológicos

e às técnicas de constlnção e irnplantação de poços de monitoramento.

A.pós palestra que lizernos em junho de 1991 , na Universidade do

Algarve, em lìaro - Poflugal, a Direção Regional do Ministério do Meio

Ambiente está fazenclo nesta província um levantamento cla situação

arnbiental e sanitária dos cemitérios.

Knight et al. (1998), no Intemational Groundwater Conference,

realizado em Melbourne, na Ar-rstrália, ao aborciar o terna sttstainab iliry rl'
Wasle and (iro,ndwarer Management SysÍems, para além de analisar a

strstentabilidade de aterros de resíduos domésticos, também faz

considerações sobre o conceito da sustentabilidacle de múrltiplos

sepultamentos em cemitérios, no contexto de sua interaçào com a ágtra

subterrânea.



15. ;\ A'{'UA(-¿O r¡O GLÓLOG{)

Aproveitamos oporlrLnidade para pôr em evidência a imporlância cla

atuação do geólogo na claboração e execução de pro¡etos de implantação de

cemitérios.

A Nonna CETESB I- 1040189193/98, abriu um mercado de trabalho

para o geólogo. Consec¡rentemente, somos de opinìão que este profissional

deve inteirar-se da questão "Cemitério e Meio Arnbiente", para que possa

ter atuação plena neste contexto.

Dentlo desta óptica, na disciplina Urbanização, Industrialização e

Meio Ambiente, do crrso de geologia do Instituto de Geociências da

universidade de são Panlo, temos levado ao conhecimento dos ahnos os

aspectos teóricos e práticos inerentes àquela cluestão.

O geólog<l tem atLração funclamental na elaboraçâo e execução cle

projetos de implantação e ampliação de cemitérios, porque é o profissional

que cletérn o conhecimcnto absoluto da geologìa e hidrogeologia.

Ern lìrança, a oircular ministerial cie 10 de dezembro de 1900, pela

prirneila vez, precisa a necessidade da intervenção do geólogo para a

pesquisa e avaliação da qualiciade de água potável (Ottrnan, 1987).

Posteriormente, as atribuições do geólogo f-oram zmrpliadas, corno

cst¡.rdos geológicos para irnplantaçãcl, arnpliação ou tr¿rnsferência cie

cemitérios.

No caso concreto do Estado de São Paulo, onde vigora a norma

CETESB, L 1040198, como já vimos, o projeto construtivo de cemitérios é

gerenciado diretamente pelas Secretarias cle Obras dos Municípios e Centro
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cle Vigilância Sanitária (Sec¡etaria de llsta<lo c1a Sairde). É fìrnciarnental que

est¿rs Secretarias tenham nos seus quadros o prolìssional geólogo (c1ue

poderia ser chamado de geólogo oficial), para que este possa acompanhar a

execução do pro¡eto, na parte que tangc à geologia e hidrogeologia.

Como as prefeituras precisam de fazer o reuso das sepultnras

provisórias, o geóiogo poderia ter uma outra atuação, a de fixar o tempo de

rotação legal dos colpos. Ësta estaria em função do tipo de soio, de forma a

garantir o processo de decomposição normal dos cadáveres. Cabe

acrescentar, que nas argilas impermeáveis, muitas vezes Ímridas, onde o

necrochonmre não escoa, trinta anos podem ser necessários para completo

desaparecimento do corpo e caixão.

No que tange ao Centro de Vigilância Sanitária, é importante que os

seus sanitaristas acompanhem, periodicamente, a operação de cemitérios,

para verificaleln se os aspectos higiênicos estão sendo considerados nos

sepultamentos, na exumação de corpos, na limpeza, na coleta, e na

disposiçâo dos resíduos fi-urer¿irios. A atuação deste Centro não deve

resumir-se apenas qnando o mesmo for solicìtado. Deste modo, muitas

irregularidades sanitárias serão evìtadas, acautelando o estado de sairde das

populações, prinoipahnente, daquelas que vivem nas proximiclades dos

cemitérios.



16. CONCI,IJSAO

liazer uma sistematização critica das pesquisas clesenvolvidas e em

clesenvolvimento, pode parecer, à primeira vista, tarelà simples. Não é

verdacle. A falta de tlabalhos correlatos sobre o assunto que permitissem

confiontos, reflexões e sugestões, toma esta tarefà extremamente dificii.

Cnticar com precisão, em poucas linhas, procedimentos complexos

tomados sem arimo bibliográfico, exige ousadia, para além de espírito de

síntese e de equilíbrio,

Fizemos o possível em relação às nossas pescluisas, esperamos ter

cumpriclo, tanto quanto possível, com o objetivo proposto.

Entretanto, temos a satisfação de poder contribuir para o

desbravamento de uma nova linha de pesquisa - "Cemitério e Meio

Arnbiente", em especial, no capítulo da contarninação biológìca das águas,

ct¡o interesse já é clo domímo nacional e internacionai.

Temos a certezír, tiue hoje, já existe um ponto de partida, alguma

bibliograiÌa que servirá cle onentação para todos aqueles que estiverenr

interessados em trabalhar com aqnela linha, no Brasil.

C<¡ntìnuaremos a pesqLrisar , pois as questões são inúrmeras, exigindo

o conhecimento científico e tecnológico sobre o assurto e não apenas

procedimentos rotineiros, aleatórios e de interesse econômico.

O sepultamento de um cadáver, seja ele humano ou animai não

encefia a questão em tennos arnbientais e sanrtários, se o procedimento não

f'or adequado.
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A contaminação clas águas subterrâneas por cernitérios

inadequadamente implantados não é ficção, mas realiclade, como inostram as

pesquisas científieas realizaclas.
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