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CEMITÉRIO

E

IMPACTO AMBIENT AL

INTRODUÇÃO

O esforço pela preservação do meio ambiente manifesta-se por um amplo leque
de atividade, desde a luta contra grandes fontes poluidoras até hábitos ou práticas
irresponsáveis que possam prejudicar espécies sensíveis da flora e fauna. Um outro lado
dessa preocupação ambiental refere-se à atuação cada vez mais intensa dos órgãos oficiais
de controle e prevenção da poluição.
No estado de São Paulo notícias de contaminação de águas subterrâneas por
cemitérios ganharam repercussão na imprensa, porém, basearam-se em trabalhos
executados em locais em flagrante desacordo com princípios de saneamento, o que
restringe a abrangência dos dados, inclusive adotando piezômetros para as coletas de água,
cuja extremidade superior não estava convenientemente fechada, o que mascara os
resultados.
Comprometida com a preservação ambiental a Associação Cemitério dos
Protestantes, por iniciativa própria, desde 1993, vem fazendo análises de água do subsolo
no Cemitério da Paz, objetivando obter dados referentes a eventual impacto ambiental.

CEMITÉRIO DA PAZ

O Cemitério da Paz foi o primeiro cemitério-jardim do país, tendo iniciado suas
atividades em junho de 1965. Situa-se em uma área de aproximadamente 120.000 m2, no
bairro do Morumbi, um dos mais nobres de São Paulo. Por ocasião de sua fundação, o
bairro, considerado distante, possuía baixíssima densidade de população, mas hoje
encontra-se em plena mancha urbana, avizinhando-se de prédios de mais de 15 andares.
A área onde se implantou o Cemitério da Paz apresenta uma topografia
ondulada com um interflúvio em sua porção central, cerca de 37 m acima do ponto mais
baixo, com encostas voltadas para duas drenagens, a leste e a oeste. (vide fig. 1)
O eventual impacto ao lençol freático foi investigado mediante a instalação de
cinco poços de monitoramento. Quatro deles na parte vertente voltada para oeste, local em
que o aqüífero freático apresenta menor profundidade.
No Cemitério da Paz, em qualquer sepultura, sempre, o primeiro sepultamento,
em nível inferior, é feito diretamente na terra. Os subseqüentes são feitos nos carneiros
(gavetas), conforme ilustra a figura 1.2. Tanto as paredes, quanto as lajes intermediárias
que separam os carneiros são confeccionados de material permeável, o que permite a
percolação da água de chuva e irrigação através da sepultura, o que permite a percolação
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da água de chuva e irrigação através da sepultura, bem como a oxigenação necessária à
decomposição dos corpos.
Conforme vemos na figura 1, dois poços (P1 e P2) encontram-se na Zona de
Sepultamento 4, mais precisamente na quadra 169-A, local em que o aqüífero freático
encontra-se apenas a 65 cm abaixo das sepulturas. Sob esta quadra instalou-se um dreno
para impedir a eventual ascensão do aqüífero freático. Por ocasião de grandes
precipitações, uma tênue lâmina d’água escoa pela tubulação. Outros dois poços (P3 e P4)
encontram-se a montante dos poços P1 e P2, na Zona de Sepultamento 3, igualmente
próximos das sepulturas. Além desses poços dois outros pontos foram avaliados: o P-5
afastado da Zona de Sepultamento 1, a perfuração F1 e outro diretamente na saída do
dreno acima referido.
O perfil esquemático do poço de monitoramento encontra-se na figura 2.

Vista panorâmica do Cemitério da Paz, vendo-se parte da Zona de Sepultamento 3 e
construções do bairro circundante.
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METODOLOGIA UTILIZADA

Os poços foram perfurados utilizando-se a metodologia prescrita pela
US-EPA (1987). Os furos foram executados com trado manual, sem a assistência de lama
de perfuração para estabilização do furo, evitando assim a introdução de materiais
estranhos ao solo e preservando as características naturais do meio poroso. O poço P-5,
por se constituir no poço de montante e de maior profundidade foi perfurado com
equipamento denominado “trado de haste oca” (“hollow stem auger”), bastante utilizado nos
EUA, por prescindir do uso de lama de perfuração.
Antes da coleta das amostras os poços foram esgotados ao menos duas vezes
para assegurar que a água amostrada fosse aquela da formação, evitando-se assim a coleta
de água estagnada.
As amostras foram coletadas através de um “balde“ (bailer) de PVC branco de 1”
(uma polegada) de diâmetro, com válvula de Teflon com esfera de vidro. As amostras foram
coletadas desde os pontos onde a contaminação é provavelmente menor, no sentido dos
pontos de maior contaminação.
No laboratório, os diversos parâmetros foram analisados segundo as
metodologias discriminadas a seguir, baseados nos métodos da 17ª edição do “Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater” da American Water Works Association.
O poço P1 localiza-se topograficamente mais elevado em relação ao P2, ao lado
de uma caixa de inspeção da drenagem superficial da rede de drenagem do cemitério. A
profundidade total atingida foi de 5,8 m, com uma coluna d’água de 2 metros, estando o
lençol freático 0,65 m abaixo do fundo das sepulturas. Encontra-se afastado 7 m das
sepulturas de montante e 2,7 m das de jusante.
O solo de alteração perfurado apresenta granulometria silto-argilosa com traços
(<10% do volume) de areia muito fina. Esse último material é composto predominantemente
por areia silicosa e, em pequena parte, por micas.
O poço P2 está situado em cota mais rebaixada em relação ao P1 e a jusante de
uma fileira de sepulturas parcialmente utilizadas e afastado 0,8 m destas. Essas sepulturas
são, de modo geral, bastante recentes, tendo recebido os cadáveres há menos de dois anos
da data da primeira coleta. A profundidade total atingida foi de 4,35 m, com coluna d’água
de 2 m, similarmente ao observado no poço anterior. Também nesse poço o lençol freático
está a apenas 0,65 m abaixo do fundo das sepulturas. O solo de alteração retirado
apresenta granulometria dominantemente siltosa com traços de argila e areia muito fina. A
fração argila é menor do que a observada no poço P1, indicada pela menor coesão do
material coletado. Adicionalmente, a fração de granulometria, areia muito fina, apresenta
uma composição de areia silicosa e micas em proporções iguais.
Os poços P3, P4 e P5 são bastante semelhantes aos demais caracterizados
pela presença de solo residual silto arenoso a silto argiloso.
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Prédio da administração do Cemitério da Paz, visto da parte interna.

P-1

P-2
Vista panorâmica da parte mais elevada da Quadra 169-A, da Zona de Sepultamento 4,vendo-se
acima o topo do P1 e mais próximo o tampão do P2.
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FIGURA 1
Planta de Situação com os Poços de Monitoramento (P1 a P5), Pontos de
amostragem (F1 e Dreno) e Sentido de Escalonamento de Fluxo Superficial (setas).
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FIGURA 1.2

FIGURA 2
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

Embora não tenham sido executados estudos especializados de determinação
das características hidrogeológicas desta área, a morfologia observada, a existência de
surgências perenes em pontos da área, e o fluxo com mínimas alterações na descarga do
dreno existente indicam que o aqüífero não é influenciado rapidamente pelo regime
pluviométrico.
O possível fluxo residual da decomposição dos corpos, denominado “produtos
da coliqüação”, é pouco influenciado pelo dreno instalado abaixo das sepulturas pois este
localiza-se ao nível da zona saturada. Desse modo, o fluxo vertical descendente não seria
desviado exclusivamente para o dreno, podendo atingir o lençol freático abaixo das
sepulturas. Importante lembrar que este dreno foi instalado à época da construção da
quadra 169-A, atuando hoje como uma segurança para que o nível d’água não suba além
do desejado.

Análises Biológicas

Não foram identificados microorganismos comumente presentes em matéria
fecal, bem como agentes patogênicos. As presenças de coliformes totais, ou de bactérias
heterotróficas podem ser explicadas pelo fato desses organismos serem constituintes
normais do solo e pelo uso de esterco na adubação dos jardins.
Os

parâmetros

microbiológicos

obtidos

apontam

a

existência

de

bactérias

heterotróficas e do grupo coliforme em níveis incompatíveis com o padrão de potabilidade
estabelecido na portaria 36 do Ministério da Saúde. Todavia, as amostras analisadas,
correspondem a amostras de águas superficiais, conforme Classe 1, da resolução
nº 357/2005 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, conforme segue:
Artigo 4 – II – Classe 1 - águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho,
conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000;
d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de
película; e
e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.
Essa classe de água pode ser destinada ao consumo humano após tratamento
simplificado, à convivência de comunidades aquáticas, à recreação de contato primário
(natação, esqui aquático e mergulho), à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas, à
criação natural e/ou intensiva (agricultura) de espécies destinadas à alimentação humana.
Pag. 7/26

A ausência de Estreptococos Fecais é um dado relevante, uma vez que é
considerado por Martins et al. (1991) juntamente com os Clostrídios Sulfito Redutores, como
melhores indicadores da qualidade sanitária da água subterrânea nesses tipos de
instalações.
Os dados coletados até a presente data indicam ausência de contaminação
biológica do lençol freático e ausência de contaminação química.

O Engo. Flávio Magalhães ao lado do P1, vendo-se atrás, em parte mais elevada, a
continuidade da Z.S. 3 e abaixo, à esquerda, parte do tampão de fofo do poço de visita
instalado a montante do dreno da Quadra 169-A.

Vê-se a parte superior do P1, hermeticamente plugada sem o tampão protetor.
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Análises Físico-Químicas

Também com relação aos parâmetros físico-químicos, não foram identificados
problemas que pudessem ser associados à presença de produtos da coliqüação. A cor e a
turbidez da água ultrapassam os padrões de potabilidade, mas são decorrência das
condições de amostragem ou da própria característica de água natural, como mostra a
análise no poço de monitoramento de montante.
O teor em Ferro também se apresenta acima do padrão de potabilidade, mas
devido à própria formação do solo. Os demais resultados obtidos são típicos de águas
subterrâneas.
As ausências ou presenças em baixas concentrações de compostos de
Nitrogênio e Fósforo são, sob o ponto de vista físico-químico, os principais indicadores que
não está ocorrendo influência de produtos da coliqüação nas águas amostradas.
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POÇO P1
O Poço P1 encontra-se junto de sepulturas e não distante do dreno subterrâneo
construído na época da abertura da quadra. Hoje, tal dreno impede a elevação do lençol
freático em épocas de maiores precipitações.
Profundidade total atingida: 5,8 metros, coluna d’água de 2 metros.
O afastamento das sepulturas é de 2,7 m de uma quadra e 7,0 m das quadras
situadas acima.
O solo de alteração perfurado apresenta granulometria silto–argilosa com areia
muito fina, micáceo.
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Vista do P2, mostrando sua proximidade com as sepulturas da Quadra 169-A.

Vista panorâmica da parte mais baixa da Zona de Sepultamento 3, vendo-se os poços P3, acima
e P4, abaixo.
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POÇO P2
O Poço P2, situado na mesma Quadra que o Poço P1, localiza-se em cota mais
baixa e encontra-se à jusante de todos os demais.
Profundidade total atingida: 4,35 metros, coluna d’água de 2 metros.
O afastamento das sepulturas é de 0,8 metro.
Devido esta proximidade é o poço cuja água deverá receber o maior impacto.
Por esta razão segue o resultado das análises obitidas.
O solo de alteração perfurado apresenta granulometria silto–argilosa com areia
muito fina, micáceo.
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POÇO P3 / P4
O Poço P3 situa-se a cerca de 0,5 metro da sepulturas da Quadra 187.
Profundidade atingida: 6 metros; Nível d’água: 4 metros.
Coluna d’água no poço: 2 metros.
O solo residual perfurado apresenta granulometria essencialmente silto-arenosa,
marrom-alaranjado.
Durante a perfuração por meio do trado, não detectaram-se odores estranhos.
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POÇO P3
Parâmetros Físico-Químicos

03/11/98

Alcalinidade (mg CaCo3/I)

11

Cloreto (mg/l)

7.0

Condutividade (S/cm)

72

Cor (mg Pt/l)

3

Dureza (mg CaCo3/l)

18

Ferro (mg/l)

63

Fósforo (mgP/l)

N.D.

Nitrato (mg/l)

0.90

Nitrogênio Total (mg/l)

1.70

pH

5.78

Sólidos Totais (mg/l)

1996

Turbidez (NTU)

<1

Parâmetros Microbiológicos

03/11/98

Clostrídios Sulfito Redutores

Ausentes

Colifagos

Ausentes

Coliformes Fecais

Ausentes

Coliformes Totais *

93
3.7.106

Contagem Padrão Bactérias **
Estreptococos Fecais
Salmonella sp.

N.R.
Ausentes

N.R. Não Realizado, N.D. Não Detectável
* Coliformes Totais: Organismos/100 ml
** Contagem Padrão de Bactérias: Organismos/100 ml
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POÇO P4
O Poço P4 situa-se a cerca de 4 m do Poço P3, portanto a 4,5 m das sepulturas
da Quadra 187.
Profundidade atingida: 5,5 metros; Nível d’água: 3,5 metros
Coluna d’água no Poço: 2 metros.
O solo residual perfurado apresenta granulometria essencialmente silto-arenosa,
marrom-alaranjado.
Durante a perfuração por meio de trado não detectaram-se odores estranhos.
O Poço P4 foi perfurado a essa distância, pois caso o Poço P3 se mostrasse
contaminado, o Poço P4 verificaria se em apenas 4 m de distância os processo de
retardamento poderiam melhorar a qualidade da água.

Parâmetros Físico-Químicos
Alcalinidade (mg CaCo3/I)

03/11/98
7

Cloreto (mg/l)

7.5

Condutividade (S/cm)

93

Cor (mg Pt/l)

2.0

Dureza (mg CaCo3/l)

20

Ferro (mg/l)

20

Fósforo (mgP/l)

N.D.

Nitrato (mg/l)

3.8

Nitrogênio Total (mg/l)

4.4

pH

5.30

Sólidos Totais (mg/l)

1140

Turbidez (NTU)

1.0

Parâmetros Microbiológicos

03/11/98

Clostrídios Sulfito Redutores

Ausentes

Colifagos

Ausentes

Coliformes Fecais

Ausentes

Coliformes Totais *
Contagem Padrão Bactérias **
Estreptococos Fecais
Salmonella sp.

23
4.2.106
N.R.
Ausentes

N.R. Não Realizado, N.D. Não Detectável
* Coliformes Totais: Organismos/100 ml
** Contagem Padrão de Bactérias: Organismos/100 ml
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Vista do P5 localizado em ponto elevado do cemitério, com acabamento superior diferente dos
demais, por ter sido executado por outra empresa (ENGESOLOS).

Vê-se a parte suoperior do P5 com a mesma vedação hermética no topo, idêntico aos demais.
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POÇO P5
Parâmetros Físico-Químicos
Alcalinidade (mg CaCo3/I)

03/11/98
9

Cloreto (mg/l)

3.5

Condutividade (S/cm)

35

Cor (mg Pt/l)

512

Dureza (mg CaCo3/l)

7.0

Ferro (mg/l)

12

Fósforo (mgP/l)

N.D.

Nitrato (mg/l)

0.59

Nitrogênio Total (mg/l)

1.04

pH

5.69

Sólidos Totais (mg/l)

363

Turbidez (NTU)

5.0

Parâmetros Microbiológicos

03/11/98

Clostrídios Sulfito Redutores

Ausentes

Colifagos

Ausentes

Coliformes Fecais

Ausentes

Coliformes Totais *

Ausentes

Contagem Padrão Bactérias **
Estreptococos Fecais
Salmonella sp.

2,3.106
N.R.
Ausentes

N.R. Não Realizado, N.D. Não Detectável
* Coliformes Totais: Organismos/100 ml
** Contagem Padrão de Bactérias: Organismos/100 ml
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PERFURAÇÃO F1
Afastada 4 metros à jusante da Quadra 169-A, foi executada uma perfuração
exploratória, com auxílio de trado, sem revestimento. Após a coleta da amostra o furo foi
fechado.
Os parâmetros microbiológicos analisados permitem enquadrar a amostra como
potável, segundo a Portaria 36 do Ministério da Saúde. Os demais parâmetros
microbiológicos confirmam a ausência de contaminação.
Os parâmetros físico-químicos, principalmente das cadeias de fósforo e
nitrogênio sugerem igualmente ausência de contaminação.
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Esta foto mostra os tubos usados, internamente, na instalação dos Poços de Monitoramento. O
da esquerda, perfurado, fica abaixo, submerso, o outro, acima do aqüífero freático.

O círculo com a indicação F1, esta afastado a 4 m a jusante da Quadra 169-A, onde foi coletada
uma amostra de água. Vê-se, pouco acima, o tampão de fofo do poço de visita, a jusante do
dreno.
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FURO F1
Parâmetros Físico-Químicos
Alcalinidade (mg CaCo3/I)

06/12/93
8

Cloreto (mg/l)

5.5

Condutividade (S/cm)

90

Cor (mg Pt/l)

125

Dureza (mg CaCo3/l)

17

Ferro (mg/l)

0.85

Fósforo (mgP/l)

0.19

Nitrato (mg/l)

3.5

Nitrogênio Total (mg/l)

3.5

pH

6.02

Sólidos Totais (mg/l)

230

Turbidez (NTU)

23

Parâmetros Microbiológicos

06/12/93

Clostrídios Sulfito Redutores

Ausentes

Colifagos

Ausentes

Coliformes Fecais

Ausentes

Coliformes Totais *

Ausentes

Contagem Padrão Bactérias **

4.,8.106

Estreptococos Fecais

Ausentes

Salmonella sp.

Ausentes

N.R. Não Realizado, N.D. Não Detectável
* Coliformes Totais: Organismos/100 ml
** Contagem Padrão de Bactérias: Organismos/100 ml
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DRENO ZS-4
O dreno subterrâneo foi instalado nessa quadra quando de sua implantação em
decorrência do acumulo de água retido na escavação. Atualmente apenas evita que o lençol
freático se eleve no período de grande precipitação.
O dreno é constituído por tubos perfurados de quatro polegadas de diâmetro e
envolvido por brita 1 e areia média.
Observar que a camada de areia e brita, com profundidade de apenas 0,65 m
não impediram a passagem de produtos da coliqüação para o terreno natural.
A amostra foi coletada na tubulação de descarga, junto ao Córrego dos
Mirandas, quando um filete de água escoa somente após precipitações mais intensas.
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DRENO ZS-4
Parâmetros Físico-Químicos

22/11/98

Alcalinidade (mg CaCo3/I)

73

Cloreto (mg/l)

5.5

Condutividade (S/cm)

169

Cor (mg Pt/l)

38

Dureza (mg CaCo3/l)

81

Ferro (mg/l)

0.30

Fósforo (mgP/l)

N.D.

Nitrato (mg/l)

3.0

Nitrogênio Total (mg/l)

5.8

pH

7.59

Sólidos Totais (mg/l)

36

Turbidez (NTU)

8

Parâmetros Microbiológicos

06/12/93

Clostrídios Sulfito Redutores

Ausentes

Colifagos

Ausentes

Coliformes Fecais

Ausentes

Coliformes Totais *
Contagem Padrão Bactérias **
Estreptococos Fecais
Salmonella sp.

93
1.5.105
N.R.
Ausentes

N.R. Não Realizado, N.D. Não Detectável
* Coliformes Totais: Organismos/100 ml
** Contagem Padrão de Bactérias: Organismos/100 ml
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CONCLUSÕES

A ausência de um traçador microbiológico específico não permite estabelecer um
vínculo seguro entre os microorganismos analisados e os produtos da coliqüação,
podendo-se atribuir os resultados obtidos à presença de fossas sépticas ou mesmo à
utilização de esterco na adubação dos jardins.
A ausência de Estreptococos, Clostrídios, Colifagos e Salmonellas sugere
fortemente que não está ocorrendo contaminação o lençol freático por produtos da
coliqüação, nos locais analisados.
A conclusão anterior é corroborada pela ausência de anomalias nos parâmetros
físico-químicos relacionados às cadeias de Fósforo e Nitrogênio.
Esses resultados sugerem que as características do solo não influem
decisivamente na percolação de microorganismos. Nos solos pouco permeáveis o
decaimento da matéria orgânica e a filtragem dos microorganismos são favorecidos e nos
terrenos mais permeáveis, inclusive os equivalentes à uma camada de brita, com
oxigenação mais intensa, o solo comporta-se como um “Filtro Biológico”.
Os resultados obtidos nas condições particulares acima descritas e as
considerações aqui apresentadas, sugerem que uma separação mínima de 70 cm entre o
fundo das sepulturas e o lençol freático é suficiente para assegurar condições sanitárias
satisfatórias.
Quanto à recomendação do recuo lateral de cinco metros (5 m) em torno do
cemitério, justificamos apenas como medida ecológica e paisagística para restabelecimento
da vegetação típica da região.
Este recuo deve ser adotado, também, de cada lado de eventuais córregos,
internos ao cemitério, não como medida sanitária, mas principalmente como critério de
preservação de fundo de vale, local propício ao desenvolvimento da flora e fauna.
Corroborando esses resultados devemos citar afirmações do competente médico
legista do IML, Prof. Dr. Carlos Delmonte: “Não podemos interpretar a putrefação como
processo prejudicial aos ecossistemas e que contamina o ambiente, pois se assim fosse a
vida na Terra não teria sido possível, todos os seres vivos passam pelo dual vida e morte e
também apresentam transformação.
.... Respeitadas as normas e regras técnicas vigentes a inumação em contato
direto com o solo não se constituí, no nosso entender, em perigo para o ambiente, ao
contrário, como já relatado a putrefação dos restos mortais humanos como a dos demais
seres vivos faz parte dos ciclos da Natureza.

... O que polui o ambiente é o ser vivo e não o ser morto.”
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