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INTRODUÇÃO: 

Cemitérios são instalações que apesar de existirem há séculos e de fazerem parte do 

ambiente urbano especialmente em função dos processos urbanizatórios, ainda despertam 

uma variedade de sentimentos, sobretudo por conta da relação das pessoas com a morte.  

Surgidos inicialmente como uma forma de concentrar os sepultamentos e afastá-los do meio 

urbano, os cemitérios, via de regra, foram englobados por este ambiente, quando não 

implantados diretamente nele. A possibilidade de contaminação de solo e águas superficiais 

e subterrâneas, em função das condições geológicas e ausência de monitoramento no 

entorno dos cemitérios, tem motivado estudos há algum tempo, porém sem a mesma 

abrangência daqueles relativos ao impacto de aterros sanitários e outras áreas de disposição 

de resíduos. 

Ao longo do processo de decomposição do corpo é gerado um líquido viscoso 

denominado necrochorume, que apresenta potencial para contaminar o solo e águas 

subterrâneas e superficiais, ademais há também a geração de gases potencialmente 

poluidores (PACHECO, 2000). Além de contaminar o solo, o necrochorume pode também 

carregar vírus e bactérias através do seu escoamento ou infiltração. 

Segundo Alcântara et al. (2010), a decomposição de um corpo adulto, que pesa em 

média 70kg, produz cerca de 30 litros de necrochorume; assim, os cemitérios deveriam figurar 

como alvo de preocupações, não apenas em situações extraordinárias como a pandemia de 

Covid-19, dados os potenciais impactos ligados ao necrochorume. 

Quanto aos resíduos gerados, em âmbito legal temos a Lei n° 12.305 de 02 de agosto 

de 2010, que trata sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas em momento algum 

menciona os resíduos sólidos oriundos dos cemitérios, que são mencionados apenas em 

textos como como a norma técnica L.1040 no Estado de São Paulo e a Resolução CONAMA 

nº 335/03 (FLORENZANO NETO e MELO, 2021) 
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Em razão dos recentes desdobramentos da atual crise sanitária no mundo e no Brasil, 

que padece com a inexistência de ações efetivas em estados e municípios e a falta de 

coordenação em nível federal, é fundamental a realização de estudos para compreender o 

possível impacto ambiental causado pelas necrópoles e a avaliação das condições atuais 

destas instalações. 

 

METODOLOGIA: 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica em livros, artigos, teses, normas e 

legislações pertinentes ao assunto, nas seguintes bases de dados: Biblioteca Digital de Teses 

e Dissertações; Science Direct; SciELO; e Google Acadêmico. 

Em seguida, foi realizado estudo de caso em municípios do estado de São Paulo. 

Foram selecionados os municípios com mais de 500.000 habitantes, com base na hipótese 

de que neles a ocupação do espaço urbano tenha se tornado um fator especialmente 

problemático tanto para a ampliação de cemitérios existentes quanto para a instalação de 

novos. Segundo o IBGE (2021), nove dentre as 645 cidades do estado de São Paulo se 

encaixam neste perfil: 

● São Paulo (12.396.372 habitantes); 

● Guarulhos (1.404.694 habitantes); 

● Campinas (1.223.237 habitantes); 

● São Bernardo do Campo (849.874 habitantes); 

● São José dos Campos (737.310 habitantes); 

● Santo André (723.889 habitantes); 

● Ribeirão Preto (720.116 habitantes); 

● Osasco (701.428 habitantes); 

● Sorocaba (695.328 habitantes). 

  Foi feito um levantamento de dados referentes aos cemitérios existentes nesses 

municípios, através das ouvidorias e sistemas eletrônicos de serviço de informação ao 

cidadão. Mediante essa consulta, as secretarias municipais responsáveis disponibilizaram 

informações características de cada cemitério, como área total, ano de inauguração e 

quantidade de sepultamentos. 

 O diagnóstico foi complementado pela análise dos respectivos Planos Municipais de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), verificando-se se havia menções ao 

necrochorume e resíduos cemiteriais, bem como as formas de gerenciamento em cada 

município. 

 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Segundo Florenzano Neto e Melo (2021), tanto a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos quanto o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo não mencionam nem  

definem os resíduos cemiteriais ou necrochorume; isso torna ainda mis importante analisar 

esta questão no âmbito dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Ante a ausência dos resíduos cemiteriais no texto da Lei Federal 12305/10, a 

orientação mais consistente em nível federal vem do Manual de orientação para a elaboração 

de planos de gestão de resíduos sólidos elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente. O texto 

preconiza que o diagnóstico sobre a situação dos resíduos sólidos deve abranger os tipos que 

têm presença mais significativa, incluindo resíduos de cemitérios (BRASIL, 2012). Apesar 

disso, destaca-se que o próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), aprovado em 

abril de 2022, não menciona diagnósticos, objetivos, programas ou ações específicas para a 

gestão e gerenciamento dos resíduos Cemiteriais (BRASIL, 2022). 

Quanto ao estudo de caso, os dados fornecidos pelas secretarias de cada município 

estão sintetizados na Tabela 1, como a quantidade total de cemitérios, o cemitério mais 

recente e mais antigo, a área total ocupada pelos cemitérios dentro das cidades e a 

quantidade de sepultamentos. Até o presente momento não houve um retorno da solicitação 

de informações do município de São José dos Campos. 

Cidades 
Cemitérios e/ou 

crematórios 

Inaugurados 

entre os anos de 

Área total 

(m²) 
Sepultamentos 

São Paulo 23 1858-1981 2980545,92 50858 em 2021 

Guarulhos 4 1889-1930 560004,59 9248 em 2021 

Campinas 3 1880-1969 345500 29 por dia 

São Bernardo do Campo 4 1892-1987 195109 15 por dia 

São José dos Campos - - - - 

Santo André 5 1900-1954 243480,8 17,2 por dia 

Ribeirão Preto 3 1893-1974 276230,66 13,5 por dia 

Osasco 3 1924-1979 310400 432 por mês 

Sorocaba 4 1863-1990 317306 13 por dia 

Tabela 1 - dados gerais dos cemitérios das cidades analisadas 

 A elaboração dos resultados e discussões ainda está em desenvolvimento, assim 

como previsto no calendário do pré-projeto. Além das coletas e análises de dados 

relacionados aos cemitérios também está sendo realizada a análise dos Planos Municipais de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de cada munícipio do estudo de caso. 
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CONCLUSÕES: 

 Através dos dados coletados até o momento, pode-se concluir que todos os cemitérios 

envolvidos no estudo de caso foram inaugurados antes da entrada em vigor da Resolução CONAMA 

nº 335/03. Isto, segundo um dos órgãos municipais consultados, faz com que tais instalações não 

necessitem de Licença Prévia e de Instalação devem, no entanto obter e renovar periodicamente suas 

Licenças de Operação (SÃO PAULO, 2022). Também é perceptível a existência de cemitérios que 

estão há mais de 100 anos em operação, o que é indício de que pode não se ter medidas ou estruturas 

adequadas para conter o necrochorume que vem sendo gerado ao longo do tempo. 

 As próximas atividades incluem a análise dos Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de cada munícipio e, caso seja possível, o cálculo de estimativas de geração do 

necrochorume em cada município. 
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