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RESUMO 

 

 

Os cemitérios na cidade do Rio de Janeiro, em sua grande maioria foram 

construídos séculos atrás, sendo o primeiro construído em 1811 no bairro da 

Gamboa. Considerando a legislação ambiental federal e municipal além da 

utilização de normas técnicas, este trabalho tem como objetivo apresentar a atual 

situação dos cemitérios públicos da cidade do Rio de Janeiro. Foi feito o 

levantamento dos potenciais impactos ambientais causados pela atividade, 

como a contaminação do solo e águas subterrâneas, a localização dos 

cemitérios, a degradação do solo e a geração de resíduos. Este trabalho conta 

com dados obtidos através de testes e análises físico-químicas, visitas técnicas 

e entrevistas com funcionários, além de imagens para auxiliar no entendimento 

de tais impactos. De modo geral, todos os cemitérios existentes necessitam de 

atenção de seus administradores e do poder público para atender a legislação. 

Foram detectados valores além dos permitidos, como por exemplo a presença 

de coliformes fecais, totais e termotolerantes, além de metais pesados como o 

Bário, Alumínio e Manganês. Tendo em vista tais impactos, foi feita uma 

discussão se estes podem ser considerados passivos ambientais, um tema de 

grande importância e atualmente sem estudos e legislação específicos para esta 

atividade.  

 

 

Palavras-Chave: Passivo Ambiental, Impacto Ambiental, Legislação, 

Contaminação, Análises Físico-Químicas, Águas Subterrâneas.



 
 

ABSTRACT 

 

 

In general, the cemeteries in the city of Rio de Janeiro were built centuries ago, 

as the first one was built in 1811 in the neighborhood of Gamboa. Considering 

the federal and municipal environmental legislation in addition to the use of 

technical standards, this work aims to present the current situation of public 

cemeteries in the city of Rio de Janeiro. It was made a survey of the potential 

environmental impacts caused by the activity, such as contamination of soil and 

groundwater, the location of cemeteries, land degradation and waste generation. 

This work includes data obtained through testing and physical-chemical analysis, 

technical visits and interviews with employees, as well as images to assist in the 

understanding of such impacts. In general, all existing cemeteries need attention 

of their managers and government to meet legislation. It were detected values 

above the allowed such as the presence of fecal coliforms, total and 

thermotolerant, and heavy metals such as barium, aluminum and manganese. 

Given such impacts, it was made a discussion whether these can be considered 

environmental liabilities, a major topic of importance and currently without studies 

and legislation specific to this activity. The conclusion addresses both features of 

the legislation that could be improved as well as comments on the alternatives 

that are less polluting to the environment. 

 

 

Keywords: Environmental Liability, Environmental Impact, Legislation, 

Contamination, Physical-Chemical Analysis, Groundwater.
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade cemiterial na cidade do Rio de Janeiro teve início no ano de 1811, 

com a inauguração do Cemitério dos Ingleses, no bairro da Gamboa, sendo o 

mais antigo do Rio de Janeiro e um dos mais antigos do Brasil. Desde então 

outros cemitérios foram surgindo na cidade para atender a demanda 

populacional e de localização. Atualmente a cidade conta com 21 cemitérios no 

total, dos quais 13 são públicos, de propriedade do município e com concessão 

às empresas Reviver S.A. e Rio Pax S.A., e os 8 restantes, são particulares sob 

regime de permissão. 

Na área costeira da cidade há o chamado Complexo de Cemitérios do Caju, 

contando com 4 cemitérios, são eles o Cemitério Comunal Israelita o qual atende 

apenas pessoas da religião judaica, Cemitério do Carmo, Cemitério São 

Francisco Xavier e o Cemitério da Penitência, sendo apenas o São Francisco 

Xavier público. 

Ao longo de tantos anos de funcionamento desses cemitérios na cidade e 

sem a devida preocupação com o meio ambiente, é de se esperar que tais áreas 

estejam contaminadas e sofrendo degradação devido a negligência de seus 

antigos administradores que detiveram durante um longo período de tempo, o 

monopólio sobre a operação dos cemitérios públicos. Tanto o solo quanto as 

águas subterrâneas, tão importantes para a manutenção de uma boa qualidade 

de vida, podem estar sofrendo com esta atividade, caso o cemitério não tome 

medidas de controle. 

Em sua grande maioria, os cemitérios na cidade do Rio de Janeiro foram 

fundados há muitas décadas, quando ainda não existia essa preocupação com 

o meio ambiente que vemos hoje em dia, porém é necessário adequá-los para 

poderem continuar operando sem causar grandes impactos no meio ambiente. 

Portanto com uma atividade que tem um potencial impacto ambiental, pode-

se analisar a situação dos mesmos e entender se tais impactos podem ser 

revertidos, mitigados ou se não possuem solução. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo levantar e analisar os impactos ambientais 

causados pelos cemitérios públicos na cidade do Rio de Janeiro e discutir se 

podem ser considerados passivos ambientais.  
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2 DEFINIÇÕES RELEVANTES 

2.1 PASSIVO AMBIENTAL 

A definição de passivo ambiental depende da fonte utilizada para consulta, 

sendo comum ver a associação de compensação ambiental e o impacto causado 

por tal atividade. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2008) em sua norma 

NBR 15.515 define Passivo Ambiental como “danos infligidos ao meio natural 

por uma determinada atividade ou pelo conjunto das ações humanas, que podem 

ou não ser avaliados economicamente”. 

Kraemer (2002) em seu artigo “Passivo Ambiental” define como 

“...contingências formadas em longo período, sendo despercebido às vezes pela 

administração da própria empresa, envolvendo conhecimento específico. Neste 

caso, não só a administração da empresa se envolve, nem a contabilidade, mas 

também advogados, juristas, engenheiros, etc.” 

 

2.2 IMPACTO AMBIENTAL 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) criada pela Lei Federal N° 

6.938/81, estabelece a necessidade do estudo de impactos ambientais, o qual 

foi posteriormente definido pela resolução CONAMA N° 01/1986 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) como sendo “qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas 

e sanitárias do meio ambiente ou a qualidade dos recursos ambientais.” O estudo 

sobre impactos ambientais engloba importantes documentos que devem ser 

confeccionados, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA). 

 

2.3 CEMITÉRIO 

Pode-se entender como cemitério o local destinado unicamente para o 

sepultamento de corpos. Antes do século final do XVIII, os sepultamentos eram 

feitos no interior das igrejas, porém após problemas de falta de espaço e, 

principalmente, pelos problemas de saúde gerados, os sepultamentos passaram 

a ser realizados fora dos centros urbanos, em locais afastados dos centros 

urbanos.  

Atualmente existem alguns tipos de cemitérios que fogem do tipo tradicional 

que tem como característica principal as sepulturas construídas acima do nível 

natural do solo, como por exemplo os cemitérios verticais, prédios contendo 

várias “gavetas” onde os corpos são sepultados. Outro tipo de cemitérios são os 
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do tipo parque, que são como bosques e as sepulturas são abaixo do nível do 

solo e contam apenas com uma placa de identificação logo acima do local de 

sepultamento. 

 

2.4 TANATOPRAXIA 

A Tanatopraxia é um dos processos utilizados no tratamento do corpo a ser 

sepultado com o objetivo de se manter o corpo incólume antes de a putrefação 

se iniciar, promovendo assim uma conservação do mesmo para uma cerimônia 

de velório, não se tornando um perigo para a higiene e a saúde pública. Esta 

técnica, muito utilizada atualmente, consiste em retirar os fluidos do corpo e 

então injetar produtos químicos líquidos compostos por Formaldeído que 

promovem a conservação dos tecidos e evitam a proliferação imediata das 

bactérias que provocam a putrefação. Este serviço é executado em laboratórios 

voltados para esta atividade que geralmente são encontrados em funerárias, 

sendo uma atividade afim à atividade cemiterial. 

 

2.5 CREMAÇÃO 

A cremação é uma técnica que visa reduzir o corpo às cinzas, através da 

queima. É uma técnica antiga que atualmente através de avanços tecnológicos, 

vem evoluindo e causando menores impactos ambientais, utilizando filtros e 

ambientes controlados para a atividade. A cremação utiliza um forno crematório, 

equipamento com propósito único de se fazer a queima, geralmente utilizando 

gás como combustível, gerando efluentes gasosos menos poluentes e que serão 

filtrados de acordo com a legislação ambiental vigente. 

 

2.6 EXUMAÇÃO 

A exumação é o nome dado ao processo de retirada dos restos mortais de 

uma sepultura, sendo feita quando há a necessidade de utilização 

posteriormente, em casos de morte com causa desconhecida ou exigência da 

justiça para investigação. 

 

2.7 NECROCHORUME 

Líquido viscoso produto da coliquação dos corpos em putrefação, composto 

por água, sais minerais e substancias orgânicas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 LEGISLAÇÃO  

A Lei Federal N° 6.938/81 - artigo 2º, incisos VII, VIII, IX e X e artigos 9º e 

10°, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente que determinou a 

realização de avaliação ambiental, e a Resolução CONAMA N° 237/97, que 

normatizou os procedimentos para o Licenciamento Ambiental, além da 

Constituição Federal de 1988, Capítulo VI, que aborda questões sobre o meio 

ambiente, onde garante que todos tem o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, tendo o poder público e a população o dever de 

preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

3.1.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

3.1.1.1 RESOLUÇÃO CONAMA N° 335 DE 2003 

Esta resolução regulamenta os aspectos essenciais relativos ao processo de 

licenciamento ambiental de cemitérios, onde se destacam, para efeitos de 

análise de impactos ambientais abordados neste trabalho, os artigos 3°, 5°, 8° e 

9°. 

Estes artigos estabelecem que para a implantação de um cemitério serão 

necessários a análise do solo e água subterrânea da área de interesse, feita 

através de sondagem mecânica e com auxílio de poços de monitoramento, o 

estudo do nível do lençol freático, assim como a qualidade físico-química da 

água subterrânea. Com base nos dados deste estudo, o interessado deve 

obedecer a determinação de que as sepulturas, devem estar com uma distância 

de um metro e meio do nível do lençol freático, caso não seja possível atender 

isto, elas deverão ser instaladas acima do nível natural do solo. 

Ainda sobre as sepulturas, esta resolução estabelece que caso as sepulturas 

construídas, estiverem totalmente vedadas, deve ser instalado algum tipo de 

artificio que permite a troca gasosa no interior das sepulturas.  

Outro fator importante é a distância que deve ser atendida com o intuito de 

garantir proteção à população instalada próxima aos limites do terreno do 

cemitério, onde a resolução diz que a área de sepultamento deve ter um recuo 

de no mínimo cinco metros de distância em relação ao perímetro do cemitério. 

Quanto à geração de resíduos e proteção ao meio ambiente, o corpo 

sepultado deve ser envolto por matérias que não sejam nocivos ao meio 

ambiente, ficando vedado o uso de materiais impermeáveis que impeçam a troca 

gasosa do corpo com o meio que o envolve, e quanto aos resíduos que serão 

retirados no momento da exumação, os mesmos devem receber tratamento e 

destinação final adequados, tendo em vista se tratarem de material infectado. 

Esta resolução foi modificada posteriormente duas vezes pelas resoluções 

CONAMA N° 368 de 2006 e CONAMA N° 402 de 2008. 
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3.1.1.2 RESOLUÇÃO CONAMA N° 358 DE 2005 

Esta resolução dispõe sobre o tratamento e disposição final de resíduos dos 

serviços de saúde, onde destacam-se os artigos 3°, 4°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° e 

20°, considerados numa análise de potenciais impactos ambientais da atividade 

cemiterial. 

A geração dos resíduos assim como o gerenciamento dos mesmos até a 

disposição final ou tratamento adequado, são de total responsabilidade do 

gerador, no caso os responsáveis administrativos dos cemitérios, sendo 

necessária a contratação de empresas licenciadas para o transporte e 

destinação final dos resíduos, tanto do grupo de resíduos de saúde quanto os 

resíduos comuns. 

Devido à natureza da atividade, são gerados vários tipos de resíduos, desde 

os de construção civil que são gerados na construção das sepulturas ou 

reformas, até os resíduos que devem ser tratados como resíduos de saúde como 

os que são gerados após a exumação devido ao contato do necrochorume com 

o conteúdo do interior do caixão, sendo necessária a segregação dos mesmos 

na fonte. Para tanto, os responsáveis pelos cemitérios devem ter um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos (PGRSS), obedecendo a legislação vigente, 

descriminando os tipos de resíduos, quantidade e destinação final assim como 

as empresas que foram contratadas e são responsáveis pela destinação de cada 

tipo de resíduo. 

Para os resíduos considerados de serviços de saúde que podem conter 

agentes biológicos, podendo ou não apresentar risco de infecção, são descritos 

alguns processos que devem ser executados para o tratamento e ou disposição 

final, como por exemplo o encaminhamento para aterro sanitário, tratamento 

térmico por cremação ou incineração, e em nenhum caso, estes resíduos podem 

ser reciclados ou reaproveitados para qualquer fim. 

 

3.1.1.3 RESOLUÇÃO CONAMA N° 396 DE 2008 

A resolução CONAMA N° 396/2008 aborda a classificação e as diretrizes 

ambientais a serem seguidas para o enquadramento das águas subterrâneas, 

dividindo em cinco classes, onde a classe 1 (um) é destinada a fins mais nobres 

e a 5 (cinco) para fins menos nobres.  

Ela conta com dois anexos que estabelecem os valores máximos permitidos 

de vários contaminantes que podem estar presentes nas águas, com limites 

estabelecidos de acordo com a finalidade do uso da água. 

 

3.1.1.4 RESOLUÇÃO CONAMA N° 420 DE 2009 

Esta resolução CONAMA dispõe sobre critérios e valores orientadores de 

qualidade do solo e das águas subterrâneas quanto à presença de substâncias 
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químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. 

Os cemitérios como áreas que podem causar contaminação dos solos e da 

água subterrânea devem ser analisados pela ótica desta resolução também, 

ainda mais no caso dos cemitérios já existentes e que datam de período anterior 

à necessidade de licenciamento ambiental e das diretrizes propostas pela 

Política Nacional do Meio Ambiente, como é o caso da maioria dos cemitérios 

em atividade na cidade do Rio de Janeiro. 

 

3.1.1.5 LEI COMPLEMENTAR N° 140 DE 2011 

Esta lei fixou normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e 

da flora, alterando a Lei N° 6938/1981, relativa à Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

 

3.1.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

A Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro (SEA), através da 

Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro 

(CONEMA) Nº 42 de 2012, que define e classifica os impactos ambientais, atribui 

ao órgão ambiental municipal das cidades a responsabilidade pelo licenciamento 

das atividades descritas em seu ANEXO II, onde constam os cemitérios como 

passíveis de licenciamento pelo município. O estado conta ainda com o Decreto 

N° 44.820 de 2014 que estabelece o sistema de licenciamento ambiental, 

abordando os tipos de licenças ambientais e as atividades que necessitam de 

licença, permitindo também que se faça a classificação do potencial impacto 

causado de acordo com o porte. 

 

3.1.3 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Em 2014, a SMAC publicou a Resolução N° 569, que regulamenta o decreto 

N° 39.094 de 2014 (Regulamento Cemiterial e Funerário do Município do Rio de 

Janeiro), onde estão listados em seus anexos os documentos técnicos 

necessários para a análise do requerimento de Licença Ambiental Municipal. 

Entre os tipos de licenças que podem ser requeridas: Licença Municipal Prévia 

(LMP) onde é apresentado o projeto à SMAC e a mesma analisa se está de 

acordo com a legislação vigente, Licença Municipal de Instalação (LMI) onde é 

requerida a construção do cemitério e a Licença Municipal de Operação que é 

requerida após a construção do cemitério e obtida para se iniciar as atividades. 
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Dois pontos importantes desta resolução, além dos documentos requeridos, 

são a necessidade de ter um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e um gestor 

ambiental responsável pelo monitoramento e manutenção de tal sistema. Desta 

forma, fica garantido que os dados apresentados à SMAC para obtenção da 

licença de operação, serão cumpridos, garantindo tanto a segurança do meio 

ambiente, quanto das pessoas que trabalham e frequentam os cemitérios, sendo 

passível de serem multados, caso o SGA não esteja sendo colocado em prática.  

O SGA determina os procedimentos que serão realizados na gestão do 

cemitério no quesito ambiental, englobando inclusive os planos de 

gerenciamento de resíduos de construção civil (PGRCC) e o PGRSS. Além 

destes fatores, o SGA deve conter dados dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) que serão utilizados pelos trabalhadores nas atividades 

desenvolvidas por eles, além de dados referentes à limpeza do cemitério, ao 

controle de vetores, entre outras características. É importante salientar que o 

gestor também é responsável por passar informações e realizar treinamentos 

com os trabalhadores. Para os casos em que ocorram algum tipo de ocorrência 

que possa causar prejuízos ao meio ambiente, o SGA deve contemplar também 

um plano de ação para conter este impacto além de cessar as atividades, caso 

seja necessário, até resolver os problemas. 

Outro fator importante abordado pela resolução é o estudo da qualidade do 

solo e da água subterrânea, sendo necessário seguir as etapas de investigações 

preliminar, confirmatória e detalhada. 

 

3.2 NORMA ABNT NBR 15.515:2008 

Nesta norma, em suas três partes, a ABNT (2008) define como devem ser 

feitas as avaliações do passivo ambiental, abordando em cada uma de suas 

partes, a avaliação preliminar, confirmatória e detalhada, seguindo o fluxograma 

da Figura 1 abaixo para auxiliar na confecção dos estudos. 



20 
 

 
Figura 1 - Fluxograma ABNT NBR 15.515:2008 (Fonte: ABNT NBR 15.515:2008) 

 

Como o tema deste trabalho envolve uma atividade que gera resíduos 

potencialmente contaminados, que afetam tanto o solo quanto a água 

subterrânea, essa NBR normatiza todos os dados necessários para o estudo da 

área em questão.  

A investigação preliminar identifica a possível existência de contaminação em 

uma área, através de um diagnóstico inicial mediante coleta de dados e inspeção 

da área, fazendo um histórico abordando todas as atividades que já foram 

desenvolvidas no local de estudo, seguido de um levantamento de dados 

geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos, geomorfológicos e meteorológicos. A 

inspeção de reconhecimento da área deve ser feita por profissionais com 

formação adequada, podendo utilizar como ferramenta auxiliar entrevistas feitas 
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com moradores da região ou trabalhadores que estiveram ligados à área em 

questão. 

Na segunda parte da NBR, a investigação confirmatória é abordada, sendo 

desenvolvida a partir de dados obtidos na investigação preliminar, porém agora 

não será apenas por observação, tendo agora o interessado no estudo que obter 

amostras do solo e água subterrânea, geralmente, para confirmar ou não as 

suspeitas levantadas na fase preliminar da investigação. 

Já na investigação detalhada, terceira parte desta NBR, é utilizada a 

legislação incidente para determinar se os parâmetros levantados pela 

investigação confirmatória estão ou não dentro dos limites, além de caracterizar 

a área e servir como meio de subsidiar as ações necessárias para o controle. 

 

3.3 IMPACTOS AMBIENTAIS DOS CEMITÉRIOS 

Na atualidade, a preocupação com o meio ambiente tem grande importância 

quando se analisam atividades e empreendimentos que possam vir de alguma 

forma, causar impactos sobre o ambiente. Quando o assunto são os cemitérios, 

logo se imagina uma grande área, em geral com muitas sepulturas acima do 

nível do solo e com área em quase sua totalidade impermeabilizada por 

pavimentação de concreto, sendo este o tipo de cemitério o que tem maior 

presença na cidade do Rio de Janeiro. 

Ao analisar a data da construção dos cemitérios, sendo o primeiro na cidade 

construído em 1811, constata-se que principalmente a preocupação com o meio 

ambiente, na maioria dos casos, não era considerada à época de construção, 

ainda menos a saúde da população, considerando que o conhecimento sobre 

ambiente, condições sanitárias e saúde pública era muito precário, o que acabou 

por gerar um grande problema para a atual administração dos cemitérios pré-

existentes, tendo que estes cemitérios centenários se adequarem à legislação 

atual.  

Outro fator considerado é o da importância destes cemitérios numa cidade 

com disponibilidade de espaço problemático para a implantação de um cemitério 

e em alguns casos, sem a possibilidade de expansão da área existente, 

dificultando a abertura de novas vagas e sendo necessário buscar novas formas 

para construção das mesmas. Em uma situação de fragilidade cemiterial onde 

as pessoas têm dificuldade em arrumar vagas disponíveis para sepultamento, 

desativar qualquer parte ou totalmente um cemitério por problemas ambientais 

causados por administrações passadas, se torna inviável assim como resolver 

estes problemas sem afetar a população, exigindo um esforço tanto dos 

administradores quanto das autoridades competentes. 

De acordo com o Portal de Licenciamento do Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) do Rio de Janeiro, os cemitérios horizontais se enquadram como baixo 

impacto ambiental, para áreas de até 10 hectares, ou seja, 100.000 m² e alto 
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impacto ambiental para áreas maiores que 50 hectares, ou seja, 500.000 m². 

Como exemplo, o cemitério São Francisco Xavier tem uma área total de 

727.465,89 m², o que o enquadra como alto impacto ambiental. 

Já para os cemitérios do tipo vertical, o impacto ambiental, de acordo com o 

INEA, é considerado de baixo a médio, desconsiderando nestes casos a 

utilização de crematório ou incineradores. Na Figura 2, pode-se ver como o INEA 

classifica as atividades de acordo com o seu porte e potencial poluidor.  

 
Figura 2 - Tabela de classificação dos impactos ambientais (Fonte: INEA) 

 

3.4 CONTAMINAÇÃO DO SOLO E DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

No Brasil, a grande maioria dos cemitérios foi construída fora das condições 

adequadas de implantação e sem que tenham sido feitos estudos geológicos, 

hidrológicos ou geotécnicos na etapa anterior à implantação dos mesmos. Dadas 

tais condições, impactos ambientais físicos são comumente associados a este 

tipo de atividade e, de acordo com a literatura, podem ser divididos em dois tipos: 

impactos primários, provenientes da contaminação do aquífero freático e da 

água superficial, e impactos secundários, que ocorrem devido a exalação de 

maus odores nas instalações dos cemitérios advindos da decomposição dos 

cadáveres (PACHECO, 2000 apud SILVA, 2007). 

Em relação ao tipo de solo no qual estão instalados os cemitérios, este pode 

ser um fator facilitador, ou não, de geração de passivos ambientais. Isto é, solos 

com permeabilidade e porosidade diferentes poderão reagir de forma distinta a 

eventos de enxurradas em virtude de fortes chuvas. Assim, o risco de 

contaminação da água subterrânea varia em função destas características do 

solo, que, por sua vez, apresenta um alto grau de variabilidade, podendo este 

ser elevado em solos cascalhados e arenosos e baixa em terrenos argilosos. 

Desta maneira, solos com alta permeabilidade facilitam os eventos de 

putrefação, ao passo que solos impermeáveis, a exemplo dos 

argilosos, retardam o processo (SILVA, 2007). 
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Ainda, o produto da coliquação (necrochorume) age como um dos principais 

contaminantes em cemitérios. Deste modo, o estudo das condições geológicas 

e hidrogeológicas do solo irá delimitar quais são as melhores opções de 

construção e implantação de novas áreas de sepultamento nos cemitérios. Logo, 

sepulturas capazes de atingir a profundidade da zona saturada do solo (onde 

todos os poros encontram-se preenchidos por água) representam situações de 

alta a extrema vulnerabilidade à contaminação de águas subterrâneas. Isso 

ocorre, pois é a zona não saturada que age como um filtro benéfico ao 

abrandamento e/ou eliminação da contaminação, sobretudo devido à 

interceptação, adsorção e eliminação de bactérias e vírus, assim como a 

adsorção e a biodegradação de muitos compostos orgânicos (SILVA e FILHO, 

2009).  

Segundo Silva (1998), o necrochorume é descrito como uma solução aquosa 

(60% de H2O) com grande quantidade de sais minerais (30%) e substâncias 

orgânicas degradáveis (10%), representado graficamente na figura 3. Apresenta-

se com cor castanho-acinzentada, viscosa, com forte odor e variado grau de 

patogenicidade. Dentre as substâncias tóxicas que podem ser encontradas no 

necrochorume, pode-se destacar a putrescina, cadaverina, metais pesados, 

micróbios e bactérias. Ambas a putrescina e cadaverina são substâncias 

características da decomposição de tecidos orgânicos. 

 
Figura 3 - Composição do necrochorume (Fonte: SILVA, 1998) 

 

As Figuras 4 e 5 exibem as diferentes zonas formadas no solo devido à 

distribuição da água, ilustra a vulnerabilidade à contaminação em função do tipo 

e da localização das sepulturas, de acordo com as condições do solo e da 

posição dos níveis freáticos. 
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Figura 4 - Zonas do solo (Fonte: MELO et. al., 2010) 

 

 
Figura 5 - Vulnerabilidade à contaminação (Fonte: MELO et. al., 2010) 

 

Os problemas estruturais nas sepulturas, como ilustrado na Figura 6, e 

pavimentação, bem como falhas na drenagem superficial facilitam o processo de 

percolação do necrochorume através das camadas do solo. Em dias chuvosos, 

essas falhas podem acarretar na entrada da água no interior das sepulturas, 

fazendo com que haja o carreamento do necrochorume. Esta agua contaminada 

então pode atingir locais com moradias como pode-se observar em alguns 

cemitérios da cidade, além de poder chegar ao sistema de coleta de águas 

pluviais, não passando pelo devido tratamento. 
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Figura 6 - Problemas estruturais na sepultura (Fonte: Própria) 

 

3.5 LOCALIZAÇÃO 

Com o crescimento populacional e utilização do espaço urbano para 

acomodar os novos moradores, mesmo em regiões onde os cemitérios foram 

construídos fora das áreas residenciais, devido à falta de planejamento e gestão, 

as pessoas que necessitavam, acabavam se instalando próximas aos 

cemitérios, como se pode constatar em quase todos os cemitérios da cidade, 

gerando assim um problema à saúde pública, devido à proximidade das pessoas 

aos locais de sepultamento, como por exemplo as gavetas ou nichos que foram 

instalados nos limites dos terrenos dos cemitérios, fazendo dos muros de divisão 

dos lotes, uma parede de apoio a esses nichos. Tal proximidade não seria um 

problema tão grande caso as sepulturas ou nichos fossem construídos utilizando 

técnicas que garantissem a estanqueidade das mesmas, garantindo assim que 

qualquer material infectante gerado na putrefação do corpo, fosse mantido no 

interior das mesmas, não importando a situação, seja em um dia de chuva ou 

não.  

Além do possível contato dos moradores que construíram suas casas na 

fronteira com os cemitérios, tem também a geração de vetores causadores de 

doenças, como baratas, moscas e mosquitos. A grande disponibilidade de áreas 

onde tais vetores podem se proliferar e a quantidade de matéria orgânica de fácil 

acesso a eles, fazem dos cemitérios, grandes áreas de preocupação à saúde 

pública. 

Ainda sobre o local de instalação dos cemitérios na cidade do Rio de Janeiro, 

há também o acidentado relevo costeiro, o que dificulta o acesso a áreas planas 

para instalação dos mesmos, as quais são destinadas a empreendimentos com 

fins mais nobres, como residências, comércio e outros, além de que cemitérios 
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não são bem vistos quando se trata de valoração da área que este se encontra. 

Existem ainda problemas como a proximidade dos mesmos a locais próximos a 

cursos d’água. 

Dentre os potenciais impactos causados pela atividade, é possível minimizar 

parte deles com a instalação dos cemitérios em locais apropriados, sendo 

imprescindível um diagnóstico inicial da área a ser instalado um cemitério, 

considerando relevo, tipo de solo, ocupação do solo nas redondezas e dinâmica 

das águas subterrâneas, os quais ajudam no controle dos potenciais impactos 

ambientais.  

Ao se visitar os cemitérios da cidade, pode-se verificar problemas de erosão 

que surgem principalmente devido a problemas de drenagem superficial, 

intensificado devido ao relevo da região, onde grandes inclinações fazem com 

que a velocidade de escoamento seja maior, promovendo a desagregação das 

partículas do solo e carreamento das mesmas, além de que nos cemitérios onde 

são verificados os problemas de erosão, geralmente não existe nenhum tipo de 

vegetação protegendo o solo.  

O uso e ocupação do solo da região é outro fator que deve ser considerado, 

pois afeta diretamente as pessoas que frequentam a região. Na atual situação 

da cidade, os cemitérios estão muito próximos de áreas com alto índice de 

ocupação por residências e geralmente em locais de famílias de baixa renda. 

Pode-se ver essa ligação entre a renda da família e a presença de um cemitério 

devido à desvalorização das áreas próximas à cemitérios, além de serem regiões 

que anteriormente eram afastadas dos centros comerciais. 

A localização pode vir a ser um grande fator causador de problemas 

ambientais, cabendo, portanto, ao órgão ambiental autorizar a instalação do 

cemitério, considerando todas essas nuances a partir de uma análise preliminar. 

Na atual situação da cidade do Rio de Janeiro, como a localização não pode ser 

mudada, cabe aos gestores adotar medidas de controle e de mitigação dos 

impactos.  

Entre estas medidas, pode-se destacar a garantia de instalação de um 

sistema de drenagem superficial com manutenção periódica, manter relatórios 

sobre os níveis do lençol freático medidos ao longo do tempo, execução 

adequada e utilização de materiais de boa qualidade na construção e 

manutenção das sepulturas, buscar formas de garantir a salubridade na região 

e principalmente das pessoas que por falta de planejamento e gestão do poder 

público, acabaram por construir suas moradias próximas aos cemitérios. 

Outro fator importante é que devido à localização escolhida, o lençol freático 

pode estar mais próximo da superfície natural do terreno ou não, o que gera 

problemas desde facilidade na contaminação das águas subterrâneas, ou a 

ocorrência do fenômeno chamado de saponificação, que é a mumificação do 

corpo inanimado através transformação da gordura em adipocera, substância 
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amarelo-clara. Neste processo, os lipídios são transformados em sabão e o 

corpo se transforma numa massa pastosa devido a grandes índices de umidades 

dentro das sepulturas ou pelo afloramento do lençol freático.
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4 METODOLOGIA 

Para ajudar no entendimento dos problemas ambientais dos cemitérios 

públicos da cidade do Rio de Janeiro, foram coletados dados junto à SMAC, às 

concessionárias Rio Pax S.A. e Reviver S.A. e a empresa DIAMON, responsável 

pelo licenciamento ambiental destes cemitérios. 

Foram realizados também, estudos como o de parâmetros físico-químicos 

das águas subterrâneas e análise litológica do solo dos cemitérios administrados 

pela concessionária Reviver S.A., além de visitas aos cemitérios de Inhaúma, 

Ilha do Governador, Ilha de Guaratiba e Ricardo de Albuquerque para obtenção 

de informações sobre a situação do local com os trabalhadores presentes nos 

dias de visita, além de registros fotográficos sobre fatores importantes para a 

análise dos problemas detectados. 

Para este trabalho, foram escolhidos os cemitérios municipais públicos 

administrados pela concessionária Reviver S.A., responsável pelos cemitérios 

de São Francisco Xavier (Caju), Realengo (Murundu), Paquetá, Santa Cruz, 

Ricardo de Albuquerque, Guaratiba e da Ilha do Governador (Cacuia); e pela 

concessionária Rio Pax S.A., que ficou com a concessão dos cemitérios de São 

João Batista (Botafogo), de Jacarepaguá, Irajá, Inhaúma, Campo Grande e 

Piabas (Vargem Grande). 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 

Nas Figuras 7 e 8 pode-se ver a localização dos cemitérios e a proximidade 

dos mesmos às áreas residenciais, notadamente comunidades carentes, assim 

como as curvas de nível no cemitério da Ilha do Governador, dando uma ideia 

sobre a topografia do local, indo da curva de 45 na parte superior do cemitério 

até a curva de 10 na parte inferior. Já na figura 9, um mapa do município do Rio 

de Janeiro e a localização de todos os cemitérios existentes atualmente, assim 

como a localização dos corpos hídricos cadastrados na base de dados da SMAC. 

 

 
Figura 7 - Localização do Cemitério da Ilha do Governador (Fonte: SMAC) 

 

 
Figura 8 - Localização do Cemitério de Inhaúma (Fonte: SMAC)
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Figura 9 - Localização dos cemitérios e dos corpos hídricos na cidade do Rio de Janeiro (Fonte: SMAC)
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Analisando o exemplo do Cemitério da Ilha do Governador, inaugurado em 

1904, conta com uma distância entre a frente do terreno até o fundo de quase 

300 metros, sendo a curva de nível de 15 metros na parte da frente do terreno e 

a de 45 metros no fundo do terreno, ou seja, uma diferença de nível de 30 metros. 

Desta forma, o terreno conta uma inclinação de aproximadamente 10%, o que 

promove uma maior facilidade do escoamento superficial, aumentando a 

velocidade da água. 

 

 
Figura 10 - Cemitério da Ilha do Governador e cercanias (Fonte: Google Maps) 

 

A Figura 10 demonstra parte dos problemas que podem ocorrer com a 

escolha de um local inapropriado, pode-se ver a proximidade de residências, o 

problema devido ao relevo e o solo do terreno exposto. Outros problemas como 

o solo e as águas subterrâneas necessitam de análise técnica que não são 

possíveis de serem vista à olhos nus. 

Na Figura 10, também está demonstrado a direção do fluxo de água do 

escoamento superficial, levando-a diretamente para residências próximas e 

como salientado na Figura 7, existe também um curso d’água próximo, o qual 

pode vir a receber parte desta água sem tratamento prévio. 

 

5.2 SOLO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Neste contexto, a Resolução SMAC N° 569/2014 exige a apresentação de 

relatórios contendo a análise das águas subterrâneas e do solo, devendo o 

mesmo conter a descrição litológica e estratigrafia do solo descrevendo os perfis 

e classes texturais, além de apresentar os valores do coeficiente de 

permeabilidade.  
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Quanto a questão das águas subterrâneas, sendo esta mais importante 

devido a sua dinâmica e facilidade de transporte dos contaminantes, a resolução 

pede que seja feito o estudo da altura do lençol freático e direção do fluxo do 

mesmo. Tais fatores ajudam a ter uma ideia sobre a situação do cemitério de 

uma forma mais visual, porém não é o bastante para saber se tal área está 

contaminada ou pode sofrer algum tipo de degradação, então testes laboratoriais 

são exigidos para a análise dos seguintes parâmetros: Temperatura; pH; Cor 

aparente; Turbidez; Cálcio; Cor real; Nitrogênio amoniacal (NH3); Nitrato (NO3); 

Nitrito (NO2); Condutividade elétrica; Alcalinidade em bicarbonato; Dureza Total; 

Cloretos; Sulfatos; Magnésio; Sódio; Potássio; DBO e DQO; além de metais 

pesados, Coliformes totais (CT), Coliformes fecais (CF) e termotolerantes. Os 

valores de referência para comparação estão listados na resolução CONAMA N° 

357/2005, os quais são utilizados como referência também pelas resoluções 

CONAMA N° 396/2008 e N° 420/2009. 

Os dados dos cemitérios administrados pela concessionária Reviver S.A. 

foram utilizados para análise da qualidade das águas subterrâneas, nível do 

lençol freático, permeabilidade e tipo do solo. 

 

5.2.1 NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO 

O conhecimento do nível do lençol freático é importante pela dinâmica da 

atividade cemiterial, seja por conta da possível contaminação do mesmo ou por 

conta do afloramento do lençol freático no momento de abertura da sepultura e 

colocação do caixão. 

A resolução CONAMA N° 335/2003 ao ser alterada pela resolução CONAMA 

N° 368/2006 diz que o fundo das sepulturas deve estar a uma distância de 1,50 

metros do nível do lençol freático e caso o cemitério seja instalado em área de 

manancial, a permeabilidade do solo deve estar entre 10-5 e 10-7 cm/s, caso 

contrário, é necessário que o nível inferior dos jazigos esteja dez metros acima 

do nível do lençol freático  

Este estudo deve ser feito preferencialmente no período de maior chuva na 

região, o que na cidade do Rio de Janeiro, ocorre no verão, exatamente para 

poder ver o nível máximo que chega o lençol freático devido à grande quantidade 

de água que chega nele. 

Os dados obtidos neste trabalho, foram levantados no mês de junho, com 

uma média registrada de 81,7 milímetros de chuva, em comparação, durante o 

período do verão, por exemplo Janeiro que é o mês com as maiores 

precipitações, a chuva chega a 149 milímetros de média. 

As Tabelas 1 e 2 fornecem os dados sobre o maior e menor nível do lençol 

freático encontrado nos cemitérios, isso considerando todos os poços de 

monitoramento que foram instalados em cada um deles. Portanto é possível ver 

que na grande maioria dos casos, a distância de 1,50 metros não é atendida, 
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além de estarem próximas às sepulturas, o que pode acarretar em grande 

facilidade de as águas subterrâneas serem contaminadas pelo necrochorume. 

 

Tabela 1 - Menor nível do lençol freático (Fonte: DIAMON) 

 

Nível do Lençol Freático (NA) 

Menor 
nível 

Profundidade da 
Sepultura mais 

próxima 

Distância da 
Sepultura mais 

próxima 

Cemitério (m) (m) (m) 

São Francisco Xavier 0,23 1,60 2,00 

Guaratiba 0,30 Sem informação 30,00 

Ilha do Governador Não encontrado 

Ilha de Paquetá Não encontrado 

Realengo 0,60 1,50 2,00 

Ricardo de Albuquerque 1,40 1,00 5,00 

Santa Cruz 1,00 1,40 1,50 

 

Tabela 2 - Maior nível do lençol freático (Fonte: DIAMON) 

 

 Nível do Lençol Freático (NA) 

Maior 
nível 

Profundidade da 
Sepultura mais 

próxima 

Distância da 
Sepultura mais 

próxima 

Cemitério (m) (m) (m) 

São Francisco Xavier 2,10 0,80 2,00 

Guaratiba 1,70 2,15 4,00 

Ilha do Governador Não encontrado 

Ilha de Paquetá Não encontrado 

Realengo 1,80 1,50 1,50 

Ricardo de Albuquerque 2,10 Acima do solo 5,00 

Santa Cruz 3,10 0,80 2,00 

 

No caso dos cemitérios de Ilha do Governador e de Paquetá, ao fazer a 

perfuração dos poços de monitoramento, a camada impermeável foi atingida, 

não sendo detectado o lençol freático. Tal fator pode ser causado pelo período 

que foi feita a verificação, sendo necessário que durante o período com a maior 

média pluviométrica, está verificação seja feita novamente. 

Considerando que a resolução diz que quando não for possível, o nível 

inferior da sepultura deverá estar a uma distância de dez metros do lençol 

freático, criando uma barreira natural devido à distância e considerando que a 

mesma deverá ser feita em alvenaria ou outro material impermeável, ainda assim 

não é garantido que o necrochorume não irá infiltrar no solo devido à falhas na 
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construção, sendo então necessário um bom projeto de drenagem superficial, 

assim como a manutenção periódica das sepulturas com o intuito de evitar 

problemas ambientais. 

 

5.2.2 COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE 

A permeabilidade do solo pode ser definida como uma propriedade dos 

corpos permitirem, com maior ou menor facilidade, o escoamento de água 

através de seus poros. Desta forma a resolução CONAMA N° 335/2003 pede 

que o mesmo seja de no mínimo 10-5 cm/s que pode ser encontrado em solos 

argilo-arenosos. 

Nos cemitérios administrados pela concessionária Reviver S.A., os dados dos 

coeficientes de permeabilidade, mínimos e máximos, para cada um dos testes 

realizados ao longo da área deles estão na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Coeficiente de permeabilidade (Fonte: DIAMON) 

 
Coeficiente de Permeabilidade (K) 

Menor permeabilidade Maior permeabilidade 

Cemitério (cm/s) (cm/s) 

São Francisco Xavier 10^-5 10^-4 

Guaratiba 10^-6 10^-5 

Ilha do Governador 10^-4 10^-3 

Ilha de Paquetá 10^-6 10^-5 

Realengo 10^-7 10^-5 

Ricardo de Albuquerque 10^-5 

Santa Cruz 10^-5 10^-4 

 

Como pode ser observado, há casos onde o coeficiente de permeabilidade 

está fora do intervalor preconizado pela resolução CONAMA N° 335/2003, com 

valores de 10-3 cm/s no cemitério da Ilha do Governador e 10-4 cm/s em Santa 

Cruz e São Francisco Xavier, ou seja, estes solos permitem que a água se infiltre 

com maior facilidade. 

O índice de permeabilidade sozinho ajuda na análise do problema, porém ao 

analisar o mesmo problema com os dados obtidos sobre o nível do lençol 

freático, pode-se ter um melhor entendimento sobre o que pode estar 

acontecendo. Em um solo com índice de permeabilidade maior e nível do lençol 

freático próximo das sepulturas, a probabilidade de ocorrer a contaminação é 

muito maior do que situação contrária, onde um solo com índice de 

permeabilidade menor, a própria natureza teria um maior tempo para fazer a 
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biodepuração desse contaminante, diminuindo as chances de se contaminar o 

lençol freático. 

 

5.2.3 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 

Na maior parte dos casos, a caraterização geológica da área encontrou 

depósitos associados ao canal fluvial (depósito residuais de canais), ou 

depósitos fluvio-lagunares, geomorfologia encontrada em vários locais da 

cidade. Segue abaixo a Tabela 4 com o tipo de solo encontrado em cada um dos 

cemitérios: 

 

Tabela 4 - Tipos de Solos (Fonte: DIAMON) 

  
Solo 

Tipos de Solos 

Cemitério Caracterização 

São Francisco Xavier Areno-siltosos, siltosos e areno-argilosos 

Guaratiba Areno-argilosos e arenosos 

Ilha do Governador Areno-argilosos e arenosos 

Ilha de Paquetá Areno-argilosos e arenosos 

Realengo Areno-siltosos, siltosos e areno-argilosos 

Ricardo de Albuquerque Arenosos, areno-siltosos, argilosos e siltosos 

Santa Cruz Arenosos, areno-siltosos e siltosos 

 

Ao se tratar da facilidade de haver a infiltração do necrochorume no solo, 

solos compostos por areias apresentam grande facilidade de drenagem, o que 

pode ser maior ou menor devido a granulometria do mesmo, solos siltosos em 

geral são mais difíceis de serem drenados e apresentam uma barreira maior à 

infiltração, já os argilosos contam com alta impermeabilidade, dificultando a 

drenagem e infiltração. Para os cemitérios, solos com uma maior coesão como 

os compostos por argilas, são mais indicados devido a serem mais 

impermeáveis. 

 

5.2.4 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Os dados obtidos para este trabalho foram disponibilizados pela 

concessionária Reviver S.A. e pela sua representante no licenciamento 

ambiental, a empresa DIAMON. As amostras e os testes foram feitos entre os 

meses de setembro e outubro pela empresa LAB AGUA Laboratório Ambiental 

com sede em Niterói. 
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As amostras testadas foram obtidas nos poços de monitoramento instalados 

nos cemitérios, com suas localizações demonstradas nas Figuras 11, 12, 13, 14 

e 15, totalizando 22 amostras. 

 

 
Figura 11 - Locais de instalação dos poços de monitoramento no cemitério São Francisco 

Xavier (Fonte: DIAMON) 
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Figura 12 - Locais de instalação dos poços de monitoramento no cemitério de Guaratiba 

(Fonte: DIAMON) 

 
Figura 13 - Locais de instalação dos poços de monitoramento no cemitério de Ricardo de 

Albuquerque (Fonte: DIAMON) 

 



38 
 

 
Figura 14 - Locais de instalação dos poços de monitoramento no cemitério de Santa Cruz 

(Fonte: DIAMON) 

 
Figura 15 - Locais de instalação dos poços de monitoramento no cemitério de Realengo 

(Fonte: DIAMON) 

 

 



39 
 

Para os valores de referência para análise e enquadramento das águas 

superficiais e subterrâneas, deve-se usar, de acordo com o caso, uma das três 

resoluções CONAMA a seguir, a N° 357/2005, N° 396/2008 e a N° 420/2009. A 

resolução CONAMA N° 357/2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, a resolução CONAMA 

396 dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento 

das águas subterrâneas e a resolução CONAMA N° 420/2009 dispõe sobre 

critérios e valores orientadores de qualidade do solo e também apresenta valores 

para as águas subterrâneas. As resoluções CONAMA N° 396/2008 e N° 

420/2009 se baseiam na resolução CONAMA N° 357/2005 para tais parâmetros 

e os modificam de acordo com a sua finalidade. 

Neste trabalho, os valores utilizados como parâmetro, serão os da resolução 

CONAMA N° 396/2008 e N° 420/2009, as Tabelas 5, 6, 7, 8 e 9 apresentam os 

dados das análises físico-químicas de cada um dos cemitérios que se detectou 

a presença de lençol freático, os dados em vermelho estão em desacordo com 

os limites estabelecidos. 
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Tabela 5 - Análises físico-químicas do Cemitério São Francisco Xavier (Fonte: DIAMON) 

Cemitério São Francisco 
Xavier 

POÇOS DE MONITORAMENTO CONAMA 
396 

CONAMA 
420 PM-01 PM-03 PM-04 PM-05 PM-06 PM-07 PM-08 

Temperatura (°C) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - 

pH 7,10 7,00 7,20 7,70 8,80 7,50 6,70 - - 

Cor aparente (mg/L Pt-Co) 232,00 13,60 12,50 7,40 23,40 79,60 153,20 - - 

Turbidez (UNT) 123,00 13,60 12,50 7,40 23,40 79,60 153,20 - - 

Cálcio Total (mg/L) 205,47 136,22 45,19 124,92 109,58 277,39 60,50 - - 

Cor Real (mg/L Pt-Co) 2,45 3,01 8,90 3,20 0,50 46,60 6,10 - - 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 8,10 <0,20 0,50 8,90 15,40 15,90 0,50 - - 

Nitrito (mg/L) 1,60 <0,03 <0,03 0,80 0,30 <0,03 <0,03 1,000 - 

Nitrato (mg/L) 1,60 <0,10 <0,10 0,80 0,30 <0,10 <0,10 10,000 10,000 

Condutividade (µS/cm) 524,00 223,00 574,00 763,00 611,00 524,00 524,00 - - 

Alcalinidade(mg/L CaCO3) 77,40 106,00 293,00 297,00 242,00 344,00 7,20 - - 

Dureza Total (mg/L CaCO3) 87,50 202,00 491,00 333,00 297,00 693,00 261,00 - - 

Cloretos (mg/L) 146,30 24,70 142,70 86,90 237,80 708,00 93,30 250,000 250,000 

Sulfatos (mg/L) <1,00 <1,00 2,80 11,40 <1,00 <1,00 9,40 250,000 250,000 

Magnésio Total (mg/L) 8,65 6,08 2,38 12,58 22,75 41,90 16,92 - - 

Sódio Total (mg/L) 50,54 28,34 269,37 184,74 168,01 423,56 188,22 200,000 200,000 

Potássio Total (mg/L) 42,60 18,74 400,53 68,34 90,02 94,86 51,48 - - 

DBO (mg/L O2) 39,30 17,00 20,20 81,70 26,40 29,20 20,50 - - 

DQO (mg/L O2) 278,40 145,30 135,40 135,40 208,60 142,00 178,60 - - 

Cromo Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,050 0,050 

Mercúrio Total (mg/L) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 0,001 

Arsênio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,010 

Chumbo Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,010 

Cádmio  Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,005 

Manganês Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,100 0,400 

Coliformes Totais (P/A 100mL) Ausente Ausente Presente Presente Presente Ausente Ausente - - 

Coliformes Fecais (P/A 100mL) Ausente Ausente Presente Presente Ausente Ausente Ausente - - 

Termotolerantes (NMP/100mL) Ausente Ausente Presente Presente Ausente Ausente Ausente - - 

Aluminio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,200 3,500 

Antimônio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,005 

Bário Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,14 <0,001 0,75 0,700 0,700 

Boro Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,500 0,500 

Cobalto Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 - 0,700 

Cobre Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 2,000 2,000 

Ferro Total (mg/L) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,300 2,450 

Molibdênio Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,070 0,070 

Níquel Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,020 0,020 

Prata Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,100 0,050 

Vanádio Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 - 

Zinco Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 5,000 1,050 
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Tabela 6 - Análises físico-químicas do Cemitério de Guaratiba (Fonte: DIAMON) 

Cemitério de Guaratiba 
POÇOS DE MONITORAMENTO CONAMA 

396 
CONAMA 

420 
PM-01 PM-03 PM-04 PM-05 PM-06 PM-07 

Temperatura (°C) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - 

pH 6,50 7,00 6,90 6,90 7,10 6,60 - - 

Cor aparente (mg/L Pt-Co) 7,31 3,40 27,50 43,50 4,50 3,10 - - 

Turbidez (UNT) 7,31 3,40 27,50 43,50 4,50 3,10 - - 

Cálcio Total (mg/L) 14,33 19,60 81,61 82,21 59,94 22,54 - - 

Cor Real (mg/L Pt-Co) 9,00 1,40 2,90 19,50 1,40 980,00 - - 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) <0,20 0,70 16,80 <0,20 3,20 <0,20 - - 

Nitrito (mg/L) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,20 <0,03 1,000 - 

Nitrato (mg/L) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,20 <0,10 10,000 10,000 

Condutividade (µS/cm) 87,70 185,30 386,00 233,00 221,00 107,20 - - 

Alcalinidade(mg/L CaCO3) 3,00 54,00 305,00 108,00 117,00 44,00 - - 

Dureza Total (mg/L CaCO3) 27,90 41,10 158,40 118,80 80,10 315,00 - - 

Cloretos (mg/L) 20,60 56,70 82,30 60,40 41,20 50,30 250,000 250,000 

Sulfatos (mg/L) <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 250,000 250,000 

Magnésio Total (mg/L) 3,81 6,61 25,51 5,98 3,67 7,08 - - 

Sódio Total (mg/L) 20,34 61,62 83,08 36,34 38,71 35,81 200,000 200,000 

Potássio Total (mg/L) 7,35 5,20 30,02 19,40 13,75 47,34 - - 

DBO (mg/L O2) 81,50 71,50 41,70 120,00 46,00 70,80 - - 

DQO (mg/L O2) 1342,00 643,40 490,30 530,20 383,80 164,00 - - 

Cromo Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,050 0,050 

Mercúrio Total (mg/L) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 0,001 

Arsênio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,010 

Chumbo Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,010 

Cádmio  Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,005 

Manganês Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,100 0,400 

Coliformes Totais (P/A 100mL) Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente - - 

Coliformes Fecais (P/A 100mL) Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente - - 

Termotolerantes (NMP/100mL) Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente - - 

Aluminio Total (mg/L) <0,001 <0,001 10,49 <0,001 <0,001 10,49 0,200 3,500 

Antimônio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,005 

Bário Total (mg/L) 0,39 0,16 0,75 <0,001 <0,001 0,37 0,700 0,700 

Boro Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,500 0,500 

Cobalto Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 - 0,700 

Cobre Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 2,000 2,000 

Ferro Total (mg/L) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,300 2,450 

Molibdênio Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,070 0,070 

Níquel Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,020 0,020 

Prata Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,100 0,050 

Vanádio Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 - 

Zinco Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 0,13 <0,001 <0,001 5,000 1,050 
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Tabela 7 - Análises físico-químicas do Cemitério de Ricardo de Albuquerque (Fonte: DIAMON) 

Cemitério de Ricardo de Albuquerque 
POÇOS DE MONITORAMENTO 

CONAMA 396 CONAMA 420 
PM-03 PM-05 PM-06 

Temperatura (°C) 20,00 21,00 21,00 - - 

pH 7,90 7,70 8,00 - - 

Cor aparente (mg/L Pt-Co) 181,80 9,10 7,50 - - 

Turbidez (UNT) 181,90 9,10 7,50 - - 

Cálcio Total (mg/L) 132,04 26,34 19,88 - - 

Cor Real (mg/L Pt-Co) 87,20 3,70 2,20 - - 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) <0,20 <0,20 11,80 - - 

Nitrito (mg/L) 1,03 0,20 0,60 1,000 - 

Nitrato (mg/L) 1,03 0,20 0,60 10,000 10,000 

Condutividade (µS/cm) 290,00 342,00 293,00 - - 

Alcalinidade(mg/L CaCO3) 62,00 173,00 161,00 - - 

Dureza Total (mg/L CaCO3) 158,00 311,00 198,00 - - 

Cloretos (mg/L) 44,80 32,90 157,00 250,000 250,000 

Sulfatos (mg/L) 3,60 7,20 4,90 250,000 250,000 

Magnésio Total (mg/L) 4,79 2,94 5,67 - - 

Sódio Total (mg/L) 36,65 54,55 30,63 200,000 200,000 

Potássio Total (mg/L) 34,05 49,18 13,22 - - 

DBO (mg/L O2) 61,30 107,50 88,50 - - 

DQO (mg/L O2) 330,60 370,50 430,40 - - 

Cromo Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 0,050 0,050 

Mercúrio Total (mg/L) <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 0,001 

Arsênio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,010 

Chumbo Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,010 

Cádmio  Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,005 

Manganês Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 0,100 0,400 

Coliformes Totais (P/A 100mL) Ausente Ausente Ausente - - 

Coliformes Fecais (P/A 100mL) Ausente Ausente Ausente - - 

Termotolerantes (NMP/100mL) Ausente Ausente Ausente - - 

Aluminio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 0,200 3,500 

Antimônio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,005 

Bário Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 0,700 0,700 

Boro Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 0,500 0,500 

Cobalto Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 - 0,700 

Cobre Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 2,000 2,000 

Ferro Total (mg/L) <0,10 <0,10 <0,10 0,300 2,450 

Molibdênio Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 0,070 0,070 

Níquel Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 0,020 0,020 

Prata Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 0,100 0,050 

Vanádio Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 0,050 - 

Zinco Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 5,000 1,050 
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Tabela 8 - Análises físico-químicas do Cemitério de Santa Cruz (Fonte: DIAMON) 

Cemitério de Santa Cruz 
POÇOS DE MONITORAMENTO CONAMA 

396 
CONAMA 

420 
PM-03 PM-04 PM-05 PM-06 PM-07 

Temperatura (°C) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 - - 

pH 7,00 7,00 7,30 6,80 7,30 - - 

Cor aparente (mg/L Pt-Co) 28,40 4,40 5,40 10,60 4,70 - - 

Turbidez (UNT) 28,40 4,40 5,40 10,60 4,70 - - 

Cálcio Total (mg/L) 171,16 88,21 41,21 72,04 74,29 - - 

Cor Real (mg/L Pt-Co) 9,10 1,20 1,80 2,06 1,40 - - 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) <0,20 <0,20 11,20 8,20 7,60 - - 

Nitrito (mg/L) 0,43 0,20 0,40 0,53 3,50 1,000 - 

Nitrato (mg/L) 0,43 0,20 0,40 0,53 3,50 10,000 10,000 

Condutividade (µS/cm) 123,00 239,00 179,00 178,00 197,00 - - 

Alcalinidade (mg/L CaCO3) 8,00 242,00 85,00 192,00 214,00 - - 

Dureza Total (mg/L CaCO3) 158,00 248,00 198,00 113,00 207,00 - - 

Cloretos (mg/L) 22,00 20,10 19,20 40,20 35,70 250,000 250,000 

Sulfatos (mg/L) 3,60 4,50 4,20 1,20 <1,00 250,000 250,000 

Magnésio Total (mg/L) 11,92 3,55 22,91 27,58 41,10 - - 

Sódio Total (mg/L) 22,20 14,41 35,34 42,90 60,47 200,000 200,000 

Potássio Total (mg/L) 27,40 16,48 15,47 10,12 3,85 - - 

DBO (mg/L O2) 65,00 58,60 102,00 156,60 68,00 - - 

DQO (mg/L O2) 317,30 304,00 470,30 583,50 290,70 - - 

Cromo Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,050 0,050 

Mercúrio Total (mg/L) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 0,001 

Arsênio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,010 

Chumbo Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,010 

Cádmio  Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,005 

Manganês Total (mg/L) 0,28 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,100 0,400 

Coliformes Totais (P/A 100mL) Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente - - 

Coliformes Fecais (P/A 100mL) Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente - - 

Termotolerantes (NMP/100mL) Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente - - 

Aluminio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,200 3,500 

Antimônio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,005 

Bário Total (mg/L) 0,16 <0,001 <0,001 <0,001 0,42 0,700 0,700 

Boro Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,500 0,500 

Cobalto Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 - 0,700 

Cobre Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 2,000 2,000 

Ferro Total (mg/L) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,300 2,450 

Molibdênio Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,070 0,070 

Níquel Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,020 0,020 

Prata Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,100 0,050 

Vanádio Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 - 

Zinco Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 5,000 1,050 
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Tabela 9 - Análises físico-químicas do Cemitério de Realengo (Fonte: DIAMON) 

Cemitério de Realengo 
POÇOS DE MONITORAMENTO 

CONAMA 396 CONAMA 420 
PM-02 PM-04 PM-05 PM-06 

Temperatura (°C) 21,00 21,00 21,00 21,00 - - 

pH 7,70 7,60 7,20 7,10 - - 

Cor aparente (mg/L Pt-Co) <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 - - 

Turbidez (UNT) 0,10 0,50 1,47 1,29 - - 

Cálcio Total (mg/L) 75,12 149,39 115,71 116,72 - - 

Cor Real (mg/L Pt-Co) <0,05 <0,05 <0,05 0,80 - - 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) <0,20 <0,20 2,30 <0,20 - - 

Nitrito (mg/L) 0,09 0,05 0,10 <0,03 1,000 - 

Nitrato (mg/L) <0,10 <0,10 0,10 <0,10 10,000 10,000 

Condutividade (µS/cm) 370,00 372,00 280,00 190,00 - - 

Alcalinidade (mg/L CaCO3) 181,00 128,00 171,00 51,00 - - 

Dureza Total (mg/L CaCO3) 248,00 342,00 203,00 135,00 - - 

Cloretos (mg/L) 31,10 44,80 23,80 33,80 250,000 250,000 

Sulfatos (mg/L) <1,00 7,30 10,50 5,10 250,000 250,000 

Magnésio Total (mg/L) 40,12 6,23 8,52 8,51 - - 

Sódio Total (mg/L) 60,48 29,21 100,85 101,33 200,000 200,000 

Potássio Total (mg/L) 3,21 54,73 173,88 174,10 - - 

DBO (mg/L O2) 59,60 45,70 57,40 42,30 - - 

DQO (mg/L O2) 403,80 390,00 420,00 366,00 - - 

Cromo Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,050 0,050 

Mercúrio Total (mg/L) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 0,001 

Arsênio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,010 

Chumbo Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,010 0,010 

Cádmio  Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,005 

Manganês Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,100 0,400 

Coliformes Totais (P/A 100mL) Ausente Ausente Presente Presente - - 

Coliformes Fecais (P/A 100mL) Ausente Ausente Presente Presente - - 

Termotolerantes (NMP/100mL) Ausente Ausente Presente Presente - - 

Aluminio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,200 3,500 

Antimônio Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,005 

Bário Total (mg/L) <0,001 0,13 0,25 0,25 0,700 0,700 

Boro Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,500 0,500 

Cobalto Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 - 0,700 

Cobre Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 2,000 2,000 

Ferro Total (mg/L) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,300 2,450 

Molibdênio Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,070 0,070 

Níquel Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,020 0,020 

Prata Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,100 0,050 

Vanádio Total (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 - 

Zinco Total (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 5,000 1,050 
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Em geral, todas as amostras dos cemitérios apresentaram valores de DBO que 

podem representar a presença de microrganismos nas águas subterrâneas, os 

cemitérios São Francisco Xavier e o de Realengo apresentarem coliformes totais, 

fecais e termotolerantes em suas amostras, o que corrobora com a DBO encontrada, 

já que coliformes são grupos de bactérias indicadores de contaminação e são 

formados pelos gêneros Escherichia, Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella, que são 

responsáveis por transmitir doenças como a febre tifóide, febre paratifóide, disenteria 

bacilar e cólera.  

Tendo em vista os valores de DBO encontrados e para efeito de comparação, 

utilizando a CONAMA N° 357/2005 que fala sobre a classificação dos corpos de água 

e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, além de estabelecer as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, sendo que no caso de águas doces com 

destinação ao consumo humano após tratamento convencional, estabelece que a 

DBO deve ser 10 mg/L. 

Quantos aos metais pesados, foi constatado a presença destes em três amostras, 

sendo eles o alumínio, bário e manganês. O alumínio e bário podem causar problemas 

de saúde como náuseas, cólicas, crises convulsivas, coma e danos graves ao tecido 

cerebral. O Manganês ataca o fígado e sistema nervoso central, sendo possível em 

casos mais graves o desenvolvimento da síndrome do Mal de Parkinson. 

Sobre a presença de metais pesados, é possível que a ocorrência destes, acima 

dos valores estabelecidos na legislação, seja devido aos materiais usados no 

acabamento dos caixões e na pintura das sepulturas. 

Os valores de nitrito que estão acima dos limites estabelecidos, ocorre devido 

redução do íon nitrato em íon nitrito por bactérias, a presença deste pode causar uma 

doença chamada de síndrome do bebê azul, que acomete com mais facilidade 

crianças, porém podendo ocorrer em adultos (Silva et al., 2014).   

O nitrogênio amoniacal detectado nas amostras pode representar o fato de que 

são áreas antigas e este tipo de nitrogênio é encontrado geralmente em áreas que 

sofreram degradação há muito tempo, devido o ciclo do nitrogênio onde após sua 

oxidação, o mesmo se junta a amônia. 

O Cemitério São Francisco Xavier apresentou ainda duas amostras com alta 

concentração de Sódio, podendo ser devido ao solo da região, já que o sódio é um 

dos maiores constituintes de rochas. 

Quanto a presença de cloreto, o mesmo ocorre de forma natural devido ao 

intemperismo das rochas, porém pode ser associado à dissolução de depósitos 

salinos, descargas de efluentes de indústrias químicas e outras ações antrópicas. 

Importante citar que seria de grande valia a análise da área que circunda os 

cemitérios onde foram detectadas concentrações de metais pesados, para saber se o 

problema está surgindo devido a atividade cemiterial ou devido a alguma atividade 
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desenvolvida na localização, além de análise mais aprofundada dos compostos do 

solo dessas regiões. 

 

5.3 DEGRADAÇÃO DO SOLO 

A degradação do solo na atividade cemiterial pode ocorrer tanto devido à 

contaminação devido ao material resultante da decomposição do corpo sepultado ou 

pela erosão. Historicamente, os cemitérios em geral são do tipo convencional, 

caracterizados por grandes áreas impermeabilizadas por pavimentação de concreto, 

contendo as sepulturas como os jazigos e mausoléus, além dos nichos para guarda 

dos restos mortais e gavetas de sepultamento, porém podem existir também dentro 

destes cemitérios áreas sem cobertura vegetal em que são feitos os sepultamentos 

em covas rasas. 

Uma grande parte dos cemitérios na cidade tem em seu interior, áreas com 

grandes inclinações, como pode ser observado na Figura 16, o que faz com que o 

escoamento superficial seja um grande problema. A água escoada na superfície pode 

vir a se infiltrar no interior das sepulturas, se misturando ao necrochorume e facilitando 

sua percolação, além de poder esta mistura ser carreada até os limites do terreno, 

chegando ao domínio das residências dos moradores próximos ao local, corpos 

d’água próximos ou rede de coleta pluvial. 

 

 
Figura 16 - Relevo no Cemitério da Ilha do Governador e proximidade das residências 

(Fonte: Própria) 

 

Ainda sobre o escoamento superficial, quando consideradas grandes inclinações, 

podem surgir problemas como a erosão do solo devido à velocidade de escoamento 

da agua, como ilustrado pela Figura 17, o que ocorre em solos descobertos onde 
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geralmente estão instaladas as covas rasas, sendo um buraco aberto no próprio solo 

e sem nenhum tipo de construção em alvenaria, então o caixão é colocado 

diretamente no solo. 

 

 
Figura 17 - Relevo e problemas de erosão no Cemitério da Ilha do Governador (Fonte: Própria) 

 

Nestas áreas dos cemitérios onde ocorrem esses problemas de erosão, 

combinados com a utilização de covas rasas acabam por acarretar na retirada de solo 

utilizado na cobertura do caixão, expondo o interior da sepultura, o que em alguns 

casos expõe o próprio corpo inumado, gerando desconforto aos que passam pelo local 

além de facilitar o carreamento do necrochorume. 

De acordo com o edital de concessão, as empresas agora responsáveis pela 

gestão dos cemitérios públicos devem extinguir a utilização de covas rasas, 

exemplificadas na Figura 18, o que deve ser feito num prazo de 10 anos, então os 

potenciais impactos ambientais deste tipo de sepultura, que em comparação às outras 

é de maior facilidade de ocorrência, não serão mais um problema, então 

possivelmente estas áreas sem cobertura vegetal e que sofrem com a degradação do 

solo pela erosão, terão algum tipo de projeto para seguir a legislação ambiental atual 

e corrigir os impactos passados. 



48 
 

 
Figura 18 - Covas rasas e o problema da erosão (Fonte: Própria) 

 

Quanto à contaminação do solo, ela geralmente é considerada conjuntamente com 

a contaminação das águas subterrâneas, devido à dinâmica e conexão entre eles, 

porém é importante citar que pelo fato de os cemitérios serem áreas contaminadas, 

seu solo sofre degradação pelos agentes biológicos e químicos presentes na 

composição do necrochorume, o que causa alteração na composição química do 

mesmo, facilitando a ação das águas pluviais na erosão. 

Interessante ressaltar que no caso da religião judaica, o corpo após sepultado não 

poderá ser exumado, sendo assim o cemitério tem uma vida útil, onde após a área 

destinada à sepultamentos for totalmente utilizada, não serão mais feitos 

sepultamentos, sendo cessado então o funcionamento do mesmo. Tendo em vista a 

resolução CONAMA N° 420/2009 que fala sobre áreas contaminadas, se faz 

necessário que exista um plano de gerenciamento do local após sua desativação, 

devido a possível contaminação do solo e águas subterrâneas pelo necrochorume. 

 

5.4 GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

De acordo com a legislação atual, após três anos a sepultura pode ser aberta e 

feita a exumação, porém com a aplicação de métodos para conservação do corpo, há 

casos em que quando feito de forma incorreta, mesmo após três anos, o corpo ainda 

não se decompôs totalmente, sendo necessário deixar o corpo por um tempo maior 

até ocorrer a total decomposição ou buscar outras formas como a cremação. Restos 

como ossos são guardados em urnas e colocados em nichos específicos e outros 

resíduos como roupas e materiais do caixão, são destinados para a coleta de serviço 

especializado em resíduos de saúde. 
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Importante citar a determinação que a resolução CONAMA N° 335/2003 impõe 

sobre os materiais utilizados na confecção do caixão ou material a ser utilizado para 

envolver o corpo. No caso dos caixões, hoje em dia em sua maioria é feito de madeira 

compensada, com alças de latão ou outra liga de metal. Apesar dessa exigência, não 

é garantia que os materiais utilizados são livres de produtos que possam vir a causar 

impactos ao meio ambiente, como por exemplo a cola utilizada para colar as várias 

camadas de madeira e formar o aglomerado compensado ou então o verniz utilizado 

para pintar a madeira, além de que dependendo da religião, como é o caso da judaica, 

um caixão não é utilizado, e o corpo deve ser sepultado apenas envolto em um lençol 

branco de algodão ou linho e colocado diretamente sobre o solo, sem haver qualquer 

tipo de construção em alvenaria (FUNDAJ, 2009).  

Quanto às questões religiosas, além da peculiaridade do sepultamento que deve 

ser seguida pela religião judaica, é comum observar nos cemitérios alguns tipos de 

cerimonias religiosas, as quais não podem ser impedidas de serem realizadas nos 

cemitérios públicos municipais, devido a liberdade religiosa, como apresentado na 

Figura 19, neste caso uma possível problemática que é a geração de resíduos, tanto 

devido as cerimonias como também pela própria visitação dos cemitérios pelo 

moradores da cidade, o que implica numa grande necessidade de limpeza a fim de 

evitar a proliferação de vetores. 

 

 
Figura 19 - Resíduos de cerimônias religiosas (Fonte: Própria) 

 

Além dos resíduos gerados na operação dos cemitérios, é possível observar em 

alguns deles que estão próximos de residências, notadamente comunidades carentes, 

a presença de resíduos que são descartados pelos próprios moradores das 



50 
 

proximidades dentro das dependências dos cemitérios, como pode ser visto na Figura 

20. 

 

 
Figura 20 - Resíduos encontrados no cemitério de Inhaúma (Fonte: Própria) 

 

A proliferação de vetores como ratos, baratas e mosquitos devido a geração dos 

resíduos nos cemitérios se torna uma preocupação ainda mais tendo pessoas 

morando tão próximas. Com o crescente problema do Aedes Egypt transmissor de 

doenças como a Dengue, Chikungunya e Zika, áreas como as dos cemitérios são 

locais onde esse vetor pode encontrar vários locais apropriados para sua procriação, 

como por exemplo vasos e outros vasilhames deixados por visitantes. 

O necrochorume gerado devido à coliquação do corpo gera uma contaminação em 

tudo que entra em contato e, portanto, a destinação adequada deve ser dada a esses 

itens. O caixão após o prazo de três anos estabelecido pela lei para a retirada dos 

restos mortais, se encontra em grande parte dos casos, todo quebrado, tendo ainda 

as alças para serem descartadas e outros resíduos como roupas e adornos do caixão 

e que não devem de forma nenhuma, serem descartados como resíduos comuns. As 

alças que são feitas de metais, podem ser recicladas após o tratamento correto de 

desinfecção das mesmas, porém na legislação atual não é abordado este tema. Ainda 

que possam não representar grandes problemas ambientais, a composição química 

das alças, não é citada em legislação alguma e não existe atualmente na literatura 

algum estudo para saber se causam impactos no meio ambiente. 

A questão do gerenciamento dos resíduos é complicada, depende da destinação 

correta para cada tipo e muitas das vezes são segregadas pelos próprios 

trabalhadores que muitas das vezes não receberam treinamento ou desconhecem os 

problemas que podem ser causados pelo descarte incorreto dos resíduos. 
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Alguns casos de má gestão dos resíduos gerados nos cemitérios inclusive já foram 

vinculados na imprensa da cidade, demonstrando a total falta de preparo dos antigos 

administradores dos cemitérios para gerenciar tais resíduos. 

Como pode ser visto nas Figuras 21 e 22, pode-se notar que os resíduos são 

acondicionados de forma incorreta, enquanto os mesmos deveriam estar em local 

coberto e com pavimentação impermeável. Além de estarem acondicionados em local 

incorreto, pode-se verificar também que não ocorre a segregação dos resíduos, 

estando misturados restos de caixões assim como resíduos comuns como folhas. 

 

 
Figura 21 - Problemas de gerenciamento de resíduos no cemitério São Francisco Xavier (Fonte: 

Própria) 

 

 
Figura 22 - Problemas de gerenciamento de resíduos no cemitério São Francisco Xavier (Fonte: 

Própria) 
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Sobre as outras atividades que pertencem à atividade cemiterial, os resíduos 

gerados pela tanatopraxia, na sua maioria líquidos, devem ser armazenados e 

destinados a coleta por uma empresa especializada em resíduos de serviços de 

saúde, pois tem alta carga orgânica e podem estar presentes agentes patogênicos 

prejudiciais à saúde. Caso estes resíduos sejam destinados à rede de coleta urbana 

de esgoto sem tratamento prévio, o mesmo pode causar problemas no sistema de 

tratamento de efluentes, devido a composição química dos produtos utilizados neste 

processo. 

Já os crematórios trabalham com grandes fornos exclusivos para esta atividade, 

onde os corpos devem ser queimados livres de qualquer material, como por exemplo 

o caixão. O potencial de poluição atmosférica desta atividade exige o licenciamento 

ambiental e fiscalização, garantindo que a emissão de gases durante o processo, 

estejam dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente. 

Os crematórios, quando instalados e operados corretamente, são atividades de 

baixo impacto, tendo medidas de controle eficientes. Entre os especialistas que 

estudaram os impactos causados por cemitérios, muitos deles indicam a utilização de 

cremação como medida eficiente de controle ambiental, porém não é uma atividade 

bem vista por todos devido a questões pessoais e de crença, além do fator financeiro 

por ser mais custoso que um sepultamento, além da pequena disponibilidade de 

fornos crematórios na cidade. 

Atualmente os cemitérios municipais públicos estão em processo de regularização, 

contando com equipes capacitadas para a gestão ambiental, algumas medidas como 

a implantação de um sistema de gestão ambiental já estão sendo adotadas, 

melhorando então por exemplo a gestão dos resíduos gerados. Na Figuras 23 e 24, 

pode-se observar tais mudanças que foram implantadas após a concessão dos 

cemitérios, como a segregação e reciclagem dos resíduos comuns, dos próprios 

visitantes além da segregação dos resíduos comuns e de exumação em contêineres. 

 

 
Figura 23 - Segregação e reciclagem de resíduos comuns (Fonte: Própria) 
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Figura 24 - Segregação de resíduos de exumação e comuns no cemitério de Guaratiba (Fonte: 

Própria) 

 

5.5 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

Quanto à poluição atmosférica causada pelos cemitérios, alguns gases são 

gerados pelo processo de putrefação do corpo, porém não são considerados em 

nenhuma das legislações vigentes que abordam a atividade cemiterial. No caso dos 

cemitérios horizontais, caso a legislação exigisse o tratamento de tais gases, este 

seria um problema que dependeria de capacidade técnica e de espaço para se instalar 

nas sepulturas algum tipo de mecanismo para a filtragem dos gases, pela extensão 

do cemitério e tipo de sepulturas. 

Para os cemitérios verticais, como a estrutura é construída com alvenaria e de 

forma organizada, a instalação de um sistema de exaustão é de fácil aplicação, 

necessitando então a utilização de filtros para a mitigação dos impactos causados 

pelos gases, como exigido pela resolução SMAC N° 569/2014. 

 

5.6 PASSIVOS AMBIENTAIS DOS CEMITÉRIOS 

O passivo ambiental pode ser entendido de acordo com as definições relevantes 

utilizadas neste trabalho, como uma compensação ao meio ambiente, podendo ou 

não ser avaliadas economicamente, devido à danos infligidos ao meio ambiente, tanto 

no passado, como no presente e futuro. Tal valor deve ser discutido por diversos 

profissionais como advogados, juristas, engenheiros, economistas, entre outros. 

Tendo em vista os impactos abordados, sendo eles a localização dos cemitérios, 

contaminação das águas subterrâneas e do solo, degradação do solo, geração de 

resíduos e poluição atmosférica, todos têm possibilidade de atingir diretamente a 

saúde das pessoas que moram ou frequentam as proximidades das áreas dos 

cemitérios, além de contribuírem para a degradação do meio ambiente.  

Nesta análise, a dificuldade em estabelecer fórmulas para chegar aos valores 

dessa compensação monetária para uma atividade que os impactos ambientais nem 

sempre estão no alcance da visão, como por exemplo a contaminação das águas 
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subterrâneas, demanda um estudo considerando variados fatores além de como se 

fazer a graduação destes. 

Este tipo de discussão teria menor significância considerando apenas um impacto 

ambiental abordado anteriormente que é o da localização, claro que não seria a 

solução de tudo ter uma localização adequada para a instalação dos cemitérios, mas 

boa parte dos fatores que seriam abordados para a análise dos passivos ambientais 

seriam descartados apenas com a localização em uma área apropriada para os 

cemitérios. 

Considerando a situação atual dos cemitérios públicos na cidade, dentre os 

impactos discutidos anteriormente e considerando os estudos que envolvem 

cemitérios, destaca-se o da contaminação das águas subterrâneas e do solo pelo 

necrochorume. Este fator pode afetar diretamente o abastecimento de água, já que a 

retirada de água por poço artesiano é uma prática comum, podendo esta 

contaminação causar problemas de saúde em quem entrar em contato com esta água. 

A falta de preocupação ambiental devido à falta de legislação existente e 

conhecimento, além da falta de fiscalização, faz com que este impacto possa ser 

considerado um passivo ambiental, já que ocorre desde a inauguração dos cemitérios, 

até os dias de hoje e poderá continuar acontecendo se não houver medidas de 

controle. 

Um impacto desta natureza, onde não se sabe exatamente a quantidade de 

necrochorume que chegou até as águas subterrâneas e a carga orgânica e 

bacteriológica, dificulta a valoração para a composição deste passivo ambiental. Desta 

forma, o único instrumento disponível são os resultados laboratoriais da análises 

físico-químicas, porém seria algo pontual, não considerando o tempo que isso ocorre, 

devendo ser incluído nesta análise o tempo de funcionamento.  

Portanto, são dois fatores que podem contribuir na valoração deste passivo 

ambiental, porém é possível considerar mais fatores, como a população afetada 

diretamente e indiretamente devido a facilidade do deslocamento dos contaminantes 

na água, podendo chegar a locais mais afastados da fonte de contaminação. Nesse 

sentido, a quantidade de sepulturas, tipo, número de sepultamentos, tempo que 

normalmente leva do início até o final do processo de putrefação total do corpo são 

alguns dos fatores que podem ser considerados para a valoração deste passivo 

ambiental. 

A localização como discutido, deve ser considerado um passivo ambiental, são 

vários os fatores do meio ambiente, sociais e econômicos que são afetados pela 

localização. Se historicamente os cemitérios eram instalados em localização afastada 

dos centros urbanos pelo potencial impacto causado à saúde humana e ao meio 

ambiente, pode-se dizer então que é um passivo ambiental gerado devido à falta de 

planejamento e desenvolvimento da cidade por parte do poder público, que deveria 

fiscalizar e organizar as imediações dos cemitérios devido à expansão desta. 
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Devido a essa negligência, comunidades carentes inteiras instaladas na divisa do 

terreno do cemitério, fazendo dos muros do cemitério um suporte para a construção 

de sua própria casa, o que pode fazer com que o necrochorume acabe se infiltrando 

nesse muro e chegando no domínio das moradias dessas pessoas, causando um 

problema de saúde pública, o que só piora pelo fato dessas pessoas serem de baixa 

renda e com pouco ou sem nenhum acesso à saúde pública de qualidade.  

Quanto ao fator ambiental, este seria menos impactado pela atividade ao se fazer 

um estudo apropriado na fase de planejamento dos cemitérios, para a obtenção da 

licença municipal prévia (LMP) e ficando à cargo do técnico responsável pela análise 

da licença, a observação destes dados.  

Sobre o fator econômico, a área onde um cemitério é instalado em geral é 

desvalorizada devido aos problemas causados pelo mesmo, desde a emissão de 

gases com odor desagradável até a facilidade de geração de vetores transmissores 

de doenças, como ratos, baratas e mosquitos. 

A degradação do solo pelo surgimento de voçorocas e contaminação pelo 

necrochorume, são fatores importantes, ainda que o surgimento de voçorocas seja 

pontual e sem apresentar grandes problemas ao meio ambiente, já que no caso dos 

cemitérios públicos, estas áreas geralmente são voltadas ao sepultamento em covas 

rasas, o que está sendo extinguido e substituído por gavetas com pavimentação de 

concreto impermeabilizado. A contaminação é o principal fator de preocupação, 

mesmo havendo a possibilidade de ocorrer a biodepuração destes contaminantes 

enquanto se infiltram no solo, sendo esta, uma situação análoga à dos aterros 

sanitários. 

Ao se utilizar essa analogia, considerando que são dinâmicas parecidas, tanto o 

chorume quanto o necrochorume, se infiltram no solo podendo chegar até o lençol 

freático, caso não sejam adotadas medidas para evitar que isso ocorra. Nos dois 

casos é necessário um plano de desativação com a transformação da área de forma 

a não gerar riscos ao meio ambiente. Ainda assim devido a contaminação do solo é 

importante um plano de manejo e análises físico-químicas do solo para o caso de ser 

necessário alguma obra onde ocorra a movimentação de solo, para evitar a 

destinação incorreta do solo retirado que pode vir a contaminar uma outra região. 

Deste modo, a degradação do solo e das águas subterrâneas devido a contaminação, 

podem ser consideradas um passivo ambiental. 

Quanto a geração de resíduos, é possível que este problema ambiental tenha 

gerado impactos desde o início da operação dos cemitérios, onde possivelmente os 

resíduos gerados e que deveriam ser destinados corretamente para empresas que 

cuidam de resíduos de serviços de saúde, acabaram por chegar aos antigos lixões, o 

que acarreta na contaminação da área além de trazer perigo de saúde aos catadores 

que trabalham nestes locais. Ao se destinar inadequadamente os resíduos, pode-se 

considerar então um fator temporal, que ocorreu e que pode ocorrer ou ocorrerá. 
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Esta destinação incorreta, gera um passivo ambiental, mesmo que o impacto não 

seja causado na área que está instalado o cemitério, já que a legislação atual 

considera o gerador dos resíduos o responsável pela sua destinação final correta. Tal 

falha no processo de gerenciamento dos resíduos é passível de multas e sanções de 

acordo com a lei. 

Assim como todas as outras análises de passivos ambientais que atualmente são 

feitas para os impactos ambientais, são muitos fatores a serem considerados, de 

vários tipos, por isso a importância de uma equipe multidisciplinar se mostra de grande 

importância, tendo assim uma visão bem ampla de todos os fatores que devem ser 

considerados. No caso dos cemitérios, as variáveis são muitas como discutido 

anteriormente, devendo ser um processo feito de forma responsável já que pode fazer 

uma grande diferença para o meio ambiente e para os administradores dos cemitérios. 

No caso dos impactos causados pelos cemitérios, alguns fatores são subjetivos e 

dependem da interpretação de quem está analisando o caso e de quem irá receber o 

resultado desta análise, transformando o trabalho em algo complicado e de difícil 

resolução. 
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6 CONCLUSÕES 

Do ponto de vista da legislação municipal, pode-se destacar a necessidade de um 

sistema de gestão ambiental. O gestor ambiental responsável deve emitir laudos 

periódicos a serem analisado pela SMAC, além de garantir a saúde dos trabalhadores 

e da população que vai ao cemitério. 

Sobre a legislação, seria importante um estudo para avaliação da vizinhança 

imediata para entender melhor a região em que o cemitério irá ser instalado. Outro 

fator que a legislação poderia exigir, seriam as instalações de poços de 

monitoramento nos limites dos terrenos dos cemitérios, dessa forma é possível ter 

uma ideia sobre o que é a contaminação gerada no cemitério e o que vem de outras 

áreas.  

Ainda sobre a legislação, deveria ser exigido que agências funerárias não utilizem 

materiais que contenham agentes contaminantes, para assim ajudar a diminuir a 

ocorrência dos mesmos na área dos cemitérios. Atualmente a legislação apenas 

sugere que não sejam usadas tais substâncias. 

Quanto ao potencial impacto que pode causar a emissão de gases da 

decomposição dos corpos, um estudo mais aprofundado se faz necessário para 

concluir de forma concreta se é de importância para o licenciamento que se faça um 

tratamento destes. 

Os dados obtidos nas análises das aguas subterrâneas, assim como o estudo do 

nível do lençol freático indicam que os cemitérios necessitam de atenção e medidas 

para garantir a proteção ao meio ambiente. A proximidade do lençol freático e de 

pessoas nas cercanias dos cemitérios, além da retirada de água para consumo 

humano através de poços, considerando os valores obtidos nas análises, pode 

acarretar em problemas de saúde. 

Um período maior de estudos, contando com análises laboratoriais e 

monitoramento do lençol freático, podem expressar com maior clareza os problemas 

que estão sendo causados pela atividade cemiterial na cidade. 

Dentre os tipos de cemitérios que existem atualmente, pode-se dizer que o vertical 

é o menos danoso ao meio ambiente, além de proporcionar uma operação menos 

complexa, o que facilita na criação e aplicação de um sistema de gestão ambiental, 

tendo que se atentar a fatores como geração de resíduos, controle de vetores e 

geração de gases nas sepulturas. 

O uso de cremação também é uma alternativa com baixo potencial de poluição, já 

que as medidas de controle atualmente são eficazes em mitigar potenciais impactos, 

além de que desta forma, não é necessário a utilização de grandes espaços para a 

instalação de um cemitério. Porém é uma alternativa que esbarra em questões 

culturais e religiosas. 
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Quanto aos passivos ambientais, é importante que ocorram debates com os 

envolvidos e com uma equipe multidisciplinar, esta é uma análise complicada e 

necessita de atenção a todos os fatores que envolvem o ambiente.  

Considerando apenas as condições atuais dos cemitérios municipais públicos da 

cidade do Rio de Janeiro, será necessário um grande esforço dos seus 

administradores assim como da prefeitura da cidade para a regularização deles. A 

legislação atual que incide sobre essa atividade exige que sejam atendidas medidas 

que não eram exigidas em cemitérios com vigência anterior à legislação, sendo 

medidas difíceis de serem implementadas. 
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