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RESUMO 
O Brasil, em atraso a países europeus como Portugal, Espanha e Alemanha, criou legislações que apresentam diretrizes 
a serem seguidas durante a implantação e operação de cemitérios, buscando reduzir e evitar os impactos que esses locais 
estão propensos a provocar. O trabalho tem como objetivo os impactos ambientais causados em necrópoles. 
Primeiramente, foram realizadas pesquisas bibliográficas com o intuito de analisar diversos casos existentes de 
contaminação decorrente da decomposição do corpo humano, bem como de resíduos orgânicos presentes em 
necrópoles. Este trabalho foi dividido em duas etapas; sendo a primeira, que aborda uma revisão em torno dos modelos 
de necrópoles e sistemas para drenar o líquido coliquativo das covas, e a segunda etapa foi à análise de uma necrópole 
local, senda avaliado todos os resultados obtidos durante o levantamento de campo, correlacionando às teorias 
envolvidas com os dados obtidos. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme evoluímos, o significado da morte é encarado de maneiras distintas, sendo alterado de acordo com a época e 
civilização. Pacheco (2012) afirma que muitos antropólogos acreditam que, para se falar de cemitérios, é necessário 
entender o conceito de morte, sendo um acontecimento necessário para o equilíbrio da espécie humana. As civilizações 
modernas diferem das sociedades antigas pelo fato de evitar, negar e esquecer a morte, fugindo da realidade inevitável 
de todo ser vivo, procurando como destino para os corpos mortos, as práticas funerárias. Todavia, o problema de 
contaminação dos corpos hídricos devido à existência de cemitérios ocorre pela situação de implantação desse 
empreendimento. 
 
O século atual já é marcado pela visão dos cientistas e pelos métodos/práticas tecnológicas. A realidade vivida pela 
sociedade hoje, com suas muitas exigências, induz o ser humano a encarar com outros olhos os fenômenos naturais 
provocados pela chegada da morte e as práticas adequadas dos sepultamentos, do destino correto dos restos mortais dos 
cadáveres. Não podem ser considerados apenas os aspectos biológicos, se devem levar em consideração os aspectos 
sanitários, urbanísticos, socioeconômicos e, principalmente, ambientais decorrentes da implantação e/ou operação de um 
cemitério.  
 
O meio ambiente está sendo tão agredido e devastado em relação aos impactos gerados pelo ser humano, que se faz 
necessário apresentar soluções que evitem esse problema, proporcionando estudos que sirvam de parâmetros para a 
criação de leis que regulamentem as diretrizes mínimas para serem seguidas.  
 
Infelizmente, é evidente a falta de compromisso e responsabilidade ambiental demonstrada por diversos municípios e, 
em alguns casos, o próprio estado, facilitando a agressão descontrolada ao meio ambiente, posteriormente, a qualidade 
de vida e a saúde de seus cidadãos. E pela pouca propagação que existe dos impactos gerados por cemitérios, torna-se 
quase que generalizada à ineficiência de fiscalização dos órgãos responsáveis pela implantação e operação adequada, de 
acordo com a legislação, evitando que ocorram prejuízos ambientais e sociais. 
 
É tida como foco, a análise ambiental dos impactos gerados por cemitérios do tipo jardim ou parque, tendo como objeto 
de estudo, uma necrópole local, a qual no decorrer do desenvolvimento desse trabalho, foi avaliado o cenário ambiental 
afim de elencar os aspectos e impactos, identificando-os e apresentando soluções para as não conformidades que possam 
surgir no decorrer do trabalho de campo. 
 
Portanto, dentro deste contexto, o trabalho desenvolvido buscou analisar os impactos ambientais que um cemitério do 
tipo jardim proporciona, bem como a apresentação das soluções que reduzam e/ou eliminem os problemas ambientais 
gerados. Como embasamento para a realização desse estudo, foi tomada as normas vigentes que estabelecem os critérios 
sobre a implantação e operação de cemitérios do tipo jardim, assim como, foi realizado um estudo em um cemitério 
existente na cidade de São José Ribamar – MA, tomando como modelo sua estrutura ocupacional e sua avaliação de 
risco ambiental; 
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CEMITÉRIOS COMO FONTE DE POLUIÇÃO  

A contaminação oriunda da decomposição dos cemitérios é real, tanto que muitos geólogos a comparam com decorrente 
de um aterro sanitário. Malagutti (2011 apud CHRISTANTE, 2011) explica que a diferença entre os dois meios de 
poluição ocorre devido a seguinte característica, a escala, pois os aterros têm vida útil, ou seja, ao término da qual são 
fechados, contudo, a população das necrópoles, se renova continuamente. 
 
Ausência de estudos geológicos e hidrogeológicos durante a implantação e operação de um cemitério promove a 
geração de impactos ambientais no solo e águas subterrâneas.  A contaminação do ambiente nestes locais ocorre por 
micro-organismo que proliferam durante o processo de decomposição dos corpos, desenvolvendo fenômenos 
transformativos e destrutivos do cadáver. 
 
Ao analisar a quantidade de cidades que possuem políticas de licenciamento para implantação e operação de cemitérios, 
conclui-se que são poucas, pois o poder público apresenta desinteresse pelos possíveis problemas ambientais que podem 
ser gerados, ocasionando um descaso da saúde pública, visto que, a contaminação da água subterrânea afeta a população 
que depende direta e indiretamente de poços implantados nas proximidades, ou seja, na mesma bacia hidrográfica.  
 
No entanto, há outras fontes poluidoras significativas, como a destinação dos resíduos sólidos oriundos de materiais 
(flores, velas, fotos, papel) levados pelas visitas aos túmulos e jazigos, das construções existentes no local e dos 
processos de exumação. Estes fatores obrigam a existência de um plano de gerenciamento de resíduos que atenda às 
necessidades ambientais e sociais das necrópoles. 
 
Portanto, de salientar que o lixo dos cemitérios, tais como, restos de roupas de cadáveres, restos de caixões, flores e 
outros, colocados, geralmente, juntamente com o lixo comum, transforma-se em agentes contaminadores, haja vista que 
as pessoas que vão visitar seus entes falecidos estão sujeitas a contaminação desses materiais. 
 

 
METODOLOGIA  

O presente trabalho se caracteriza como pesquisa exploratória de caráter descritivo, pois objetiva proporcionar mais 
informações sobre o tema estudado. O trabalho de campo teve o objetivo de identificar as condições que o cemitério 
estudado se encontra em relação aos cumprimentos das diretrizes estabelecidas pela RESOLUÇÃO CONAMA nº 
335/2003. 
 
O cemitério foi fundado no ano de 1987, com localização no município de São José de Ribamar.  Situa-se em região 
com alta densidade populacional, que ocupa o seu entorno, como bares, residências e condomínios residenciais, 
pousadas. No interior de sua área, está localizada a administração, recepção, instalações sanitárias para empregados e 
para o público, fábrica de pré-moldados para a execução dos jazigos e depósito para guardar equipamentos e materiais, 
capela e sala de velórios, e ossuários. É formado por 25 setores de jardins para sepultamentos e adota três modelos de 
jazigos: uma gaveta, duas gavetas e três gavetas. 
 
Para obter a taxa de permeabilidade solo do cemitério, foi realizado o ensaio técnico que estima a capacidade de 
percolação do solo, a partir dos procedimentos estabelecidos pela NBR – 13969/1997.  
 

 
CONTEXTO HIDROGRÁFICO 

O cemitério está situado dentro da bacia hidrográfica do Rio Paciência, a qual drena uma área de 171,74 km², sendo 
distribuída entre os munícipios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. De acordo com Castro et 
al. (2007), a rede hidrográfica possui predominância do padrão dentrítico, e da nascente até a foz. Seu principal rio é o 
Paciência, cujo qual, abrange um comprimento de aproximadamente 32,03 km, percorridos na direção sul-leste. 
 
Ao abordar a drenagem do rio, Castro et al. (2007) identifica o tipo dentrítico ou arborescente, pois seus afluentes são 
distribuídos em várias ramificações. O rio Paciência é perene, nascendo entre os bairros São Cristovão e Santa Bárbara, 
no munícpio de São Luís e desembocando no mar, como indicado na Figura 1.  
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Figura 1: Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Rio Paciência. Fonte: Google Earth, adaptado pelo 

autor. 
 
Ao analisar a região em que o cemitério está implantado, identifica-se que o mesmo está a uma distância 
aproximadamente de 850 metros do Rio Paciência, e, como estando situado dentro da mesma bacia hidrográfica, 
contribui com as características do aquífero que passa por sua área. Entretanto, a alta densidade populacional 
desordenada em torno da área da bacia requer que o Estado construa poços artesianos para atender as novas demandas, 
influenciando no nível natural do aquífero. 
 
 
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO SOLO DO CEMITÉRIO 

No terreno do cemitério foi realizado o estudo da capacidade de infiltração, para se obter o potencial que o solo tem de 
absorver a água pela sua superfície. Dependendo do coeficiente encontrado, é possível informar se a geologia da 
necrópole estudada favore a infiltração do necrochorume no solo, contaminando-o e, posteriormente, facilitando o seu 
caminho até o nível freático. Para sua realização, foi tomado os procedimentos estabelecidos na NBR 13969/1997. Após 
a realização dos procedimentos apresentados pela NBR 13969/1997, foi obtido um coeficiente de infiltração do solo do 
cemitério de cerca de 75 litros/m²dia (Gráfico 01). 
 

Gráfico 1: Obtenção do coeficiente de infiltração. Fonte: adptado de Tanaka (1986, apud TOMAZ, 2010). 
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Portanto, esse coeficiente de 75 litros/m²dia auxilia na confirmação dos ensaios de SPT realizados, os quais indicam 
segundo a tabela 1, que o solo predominante do cemitério é geologicamente arenoso ou siltoso argiloso. 

 
Tabela 1. Prováveis coeficientes de infiltração conforme o tipo de solo da região. Fonte: Adaptado de Botelho 

(1998, apud TOMAZ, 2010). 

Constituição provável do solo 
Coeficiente de infiltração 
(litros/m²/dia ou mm/dia) 

Características relativas do solo 
quanto à infiltração 

Rochas, argilas compactadas < 20 Impermeável 

Argilas de cor amarela ou marrom, 
medianamente compactadas 

20 a 40 Semi-Impermeável 

Argila arenosa e/ou siltosas 40 a 60 Lenta 

Areia ou silte argiloso 60 a 90 Média 

Areia bem selecionada > 90 Rápida 

 
Logo, o cemitério estudado apresenta teoricamente solo com características de permeabilidade média, ou seja, a 
capacidade de infiltração do líquido coliquativo em direção ao lençol freático é considerável. Assim sendo, deve-se 
trabalhar com possibilidades de contaminação do solo caso ocorra alguma patologia na estrutura de concreto pré-
moldado do jazigo. 
 

 
ANÁLISE DOS RESÍDUOS GERADOS PELO CEMITÉRIO 

O cemitério tem como maiores resíduos gerados: a folhagem das árvores e a grama, a flores artificiais colocados em 
vasos ao lado das identificações dos jazigos. Entretanto, mesmo ocorrendo com um prazo minimo de cinco anos, a 
exumação também é realizada, incinerando-se os restos (caixão, roupas) no próprio cemitério, o qual possui um 
incinerador (Figura 3) que não atende normas estabelecidas pela RESOLUÇÃO CONAMA nº 358, de 29 de abril de 
2005, e a RESOLUÇÃO CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002, com artigo 18 alterado pela CONAMA nº 386, 
de 27 de dezembro de 2006. A CETESB criou a Norma Técnica E15.011/1997, a qual informa como o procedimento a 
ser adotado para sistema para incineração de resíduos de serviços de saúde. 
 
Pela ausência de normas estaduais e municipais que tratem do assunto, foi tomado como referência a Norma Técnica 
E15.011/1997, a mesma informa que o incinerador deverá ser dotado de no mínimo 2 câmaras de combustão e ser 
projetado para trabalhar com excesso de ar, garantindo dessa maneira a queima completa da parte combustível dos 
resíduos. Deve haver monitores contínuos, indicadores e registradores das condições de operações, adotando os 
parâmetros estabelecidos nas tabelas 2 e 3, as quais foram retiradas da própria norma. E, ao longo do tempo, os 
instrumentos de monitoramento devem ser periodicamente aferidos, sendo arquivados a cada 3 anos os relatórios de 
aferição, devendo constar junto a cada monitor a data da última aferição e a data da próxima. 
 

Tabela 2. Condições que os monitores contínuos devem informar. Fonte: CETESB E15.011/1997 

Parâmetro Capacidade do Sistema de Incineração (kg/dia) 

< 200 200 a 1500 > 1500 

Monóxido de Carbono - indicador indicador e registrador 

Oxigênio - indicador indicador e registrador 
Hidrocarbonetos 
Totais - - indicador e registrador 

Opacidade - - indicador e registrador 
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Tabela 3. Indicadores e registradores de temperatura e pressão. Fonte: CETESB  E15.011/1997 

Parâmetro 
Capacidade do Sistema de Incineração (kg/dia) 

<200 200 a 1500 > 1500 

Temperatura 
1ª Câmara indicador indicador e registro indicador e registro 

Última Câmara indicador indicador e registro indicador e registro 

Pressão 
1ª Câmara indicador indicador e registro indicador e registro 

Última Câmara - - - 

 
Por fim, como solução a operação correta dos incineradores, a Norma Técnica E15.011/1997 estabele que os mesmos 
devem ser providos de mecanismos automáticos de intertravamento que bloqueiem a alimentação em incineradores de 
alimentação contínua quando acontecer uma das seguintes situações, as quais somente três são apresentadas, por retratar 
melhor a realidade do local: 
 Baixa temperatura das câmaras; 
 Ausência de chama em qualquer queimador; 
 Falta de energia ou queda brusca da tensão.  

 
A Norma Técnica E15.011/1997 informa que os locais de estocagem dos resíduos devem ser em áreas cobertas e com 
fechamento lateral, evitando a entrada da água, e locados em uma dependência de uso exclusivo para estocar essas 
classes de resíduos. O cemitério está estocando os resíduos enquanto não são incinerados em locais inadequados (Figura 
2). 
 

 
Figura 2: Restos provenientes de exumação. Fonte: Arquivo do autor. 

 

Ainda segundo a norma, a dependência deve ser construída em alvenaria, revestida internamente (piso e parede) com 
material liso e resistente a abrasão, lavável, impermeável e de cor branca, quanto a localização do local, deve ser em 
área com fácil acesso e operação de carga e descarga. Seu dimensionamento irá depender da quantidade diária de 
resíduos incinerados, o qual deve comportar dobro dessa capacidade. A imagem abaixo (figura 3) apresenta um modelo 
de dependência que atende aos critérios da Norma Técnica E15.011/1997. 
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 Figura 3: Sistema de ralos para saída da água da lavagem do local que recebe os restos de exumação. Fonte: 

Elaborado pelo autor. 

 
 
O sistema de drenagem proposto é exclusivo desse compartimento, onde com base na figura 3, esses dois ralos recebem 
a água da limpeza após a retirada dos restos de exumação, encaminhando para uma tubulação que passa por baixo do 
local de armazenamento e indo em direção para uma caixa coletora, como mostrado na figura 4, em que o liquído 
contaminado que chega nela será retirado por uma empresa ambiental certificada para manuseio desse tipo de serviço.  

 
 Figura 4: Sistema que direciona o liquído oriundo dos ralos para uma caixa coletora. Fonte: Elaborado pelo 

autor. 

 
 
Durante o levantamento dos resíduos gerados pelo cemitério, foi quantificado os principais resíduos sólidos gerados 
pelo empreendimento, em que suas quantidades estão estabelecidas em unidades, quilogramas e metro cúbico, 
seguidamente com suas fontes geradoras, tudo isto é observado na tabela a seguir. 



VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 
Porto Alegre/RS – 23 a 26/11/2015 

 
 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 7 

Tabela 4. Quantificação dos principais resíduos sólidos gerados no cemitério. Fonte: Arquivo do autor. 

DESCRIÇÃO 
ÁREA DE 
GERAÇÃO 

CLASSE (NBR 
10.004) 

TIPO 
QUANTIDADE 

TOTAL 
UNIDADE 

Solo de escavação Sepulturas/jardins  II A 166 m³/mês 

Folhagem 
Jardins do 
cemitério 

II A 16 m³/mês 

Papel e papelão em 
geral 

Administrativo / 
almoxarifado 

II A 300 kg/mês 

Exumação Sepulturas I - 40 unid/mês 

Materiais 
contaminados 
(embalagens) 

Almoxarifado / 
manutenção 

I - 100 kg/mês 

Flores de plastico Jarros nas lápides II - 80 kg/mês 

Resíduos sanitários Banheiros I A 40 kg/mês 

Madeira 
Frente de 
obra/fábrica de 
pré-moldados 

II A 20 m³/mês 

Cinzas de restos de 
exumação 

Incinerador I A 30 kg/mês 

 
Os resíduos sólidos provenientes das podas, varrição da folhagem e grama cortados deve sem colocados em lixeiros que 
os recebem durante a limpeza, em seguida alocados em local específico para recebê-lo até a chegada da coleta pela 
empresa responsável. A coleta interna dos resíduos segue o padrão dito acima, em que o funcionário do cemitério 
durante o processo de coleta de resíduos, deve colocar durante a limpeza os restos de folhas, gramas cortadas e flores 
artificiais em recipientes metálicos, os quais posteriormente serão limpos e os resíduos recolhidos e armazenados em 
sacos plásticos. Sendo agrupados em área própria para essa classe, aguardando a chegada da empresa responsável pela 
coleta.  
 
Por fim, os resíduos coletados devem ser direcionados especificamente conforme sua classificação para os locais de 
recebimento do cemitério. As folhagens, podas, gramas cortadas são utilizadas em um terreno que a empresa dona do 
cemitério possui ao lado como adubo. E os resíduos considerados perigosos ou não contaminados, são recolhidos por 
uma empresa certifica com MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), a qual não foi possível obter registros, apenas 
foi obtido informação através dos administradores do cemitério. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve por objetivo analisar os impactos ambientais em cemitérios do tipo jardim ou parque, por meio 
de estudo de caso realizado em um cemitério jardim localizado no município de São José de Ribamar. Foram analisados 
os ensaios de permeabilidade do solo do cemitério, com o intuito de obter as características do solo e, 
consequentemente, foi levantado a quantidade aproximadas de resíduos gerados pelo cemitério. 
 
De acordo com a análise realizada no cemitério, foi constatado a deficiência de leis locais que integrem um plano de 
fiscalização e atuação dos impactos ambientais gerados por empreendimentos deste porte. Sendo que não foi obtida 
nenhuma legislação estadual ou regional sobre o assunto, em que foi necessário a utilização de legislações vigentes 
federais e de outros estados como base para a identificação da conformidade que o cemitério se encontra.  
 
Portanto, mesmo o cemitério atendendo em parte o que as leis ambientais exigem para licenciar um empreendimento 
desse tipo e porte, é necessária uma visão ambiental aberta as possibilidades de geração de contaminação que o mesmo 
pode causar, pois em um local como esse, todo resíduo gerado tem grande potencial de contaminação, necessitando de 
planos de gerenciamentos que auxiliem no controle dos resíduos emitidos.  
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