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RESUMO 

 

 

 

O objeto desta dissertação é a análise da construção do cemitério vertical pelo município de 

Belo Horizonte, em substituição às necrópoles horizontais, que muito tem contribuído para a 

contaminação do solo, das águas subterrâneas e dos aquíferos freáticos. No intuito de alcançar 

a finalidade proposta, realiza-se uma abordagem histórica dos cemitérios e da prática 

funerária, passando desde a era antiga aos dias atuais. Em seguida faz-se uma reflexão do 

cemitério com relação à cultura, nas questões que envolvem o patrimônio cultural material e 

imaterial, a religião e os costumes, contrapondo com os impactos diretos e indiretos que as 

atividades cemiteriais causam ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O debate acerca 

das formas como o cemitério pode impactar o meio ambiente, principalmente no tocante ao 

solo, às águas subterrâneas e aos aquíferos freáticos. Ao mesmo tempo em que é discutido o 

nível de contaminação das águas subterrâneas do município de Belo Horizonte, localizadas 

abaixo das necrópoles municipais. A metodologia utilizada na pesquisa foi a teórico-jurídico, 

com raciocínio dedutivo e técnica de pesquisa bibliográfica, dentre outros sobre o tema. Neste 

contexto, conclui-se que, o cemitério vertical pode ser uma solução sustentável para os 

problemas ocorridos ao meio ambiente em decorrências das atividades cemiteriais. 
 

 
Palavras-chave: História. Patrimônio Cultural. Tradição. Cemitérios. Meio Ambiente. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

 

The object of this work is the analysis of the construction of vertical cemetery by the 

Municipality of Belo Horizonte, in exchange for horizontal necropolis, which has greatly 

contributed to the contamination of soil, groundwater and groundwater aquifers. In order to 

achieve the proposed purpose, a historical approach of cemeteries and funeral practice was 

carried out, considering the history behing it. Followed by a reflection on cemeteries 

regarding cultural aspects, such as issues surrounding the cultural heritage both tangible and 

intangible, religion and customs, in contrast with the direct and indirect impacts that cemetery 

activities have on the  ecologically balanced environment. The debate about the ways in 

which the cemetery can affect the environment, particularly on the soil, ground water and 

groundwater aquifers. At the same time it also discusses the level of contamination of 

groundwater bellow the municipal cemiteries, in the city of Belo Horizonte. The methodology 

used in the research was based on theoretical and legal aspects, with deductive reasoning and 

technical literature, among others on the subject. In this context, it is concluded that,   vertical 

cemeteries might be a sustainable solution to the environmental problems caused by 

cemeterial activities. 

 

 

Keywords: History. Cultural heritage. Tradition. Cemeteries. Environment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema meio ambiente encontra-se em evidência na atualidade, uma vez que existe 

uma grande preocupação com as questões ambientais decorrentes de uma série de atividades 

que tornaram imprescindíveis à nossa vida, tanto na esfera industrial, como comercial, de 

lazer e naquelas que sempre fizeram parte de nossa história. 

 Toda atividade, por mais simples que seja, causa danos ao meio ambiente, danos estes, 

que ameaçam espécies da fauna e da flora, o solo, o subsolo, os rios, as águas subterrâneas, os 

aquíferos freáticos e o ar, que, por conseguinte, atingem altos níveis de poluição, ameaçando 

também os seres humanos. 

 O direito fundamental ao meio ambiente é um típico direito de terceira geração, que 

tem como principal característica a troca da titularidade individual pela difusa, já que neste 

caso, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a fim de ter uma 

qualidade de vida saudável. 

 A constitucionalização da proteção ambiental busca tirar o homem do 

antropocentrismo, centrado em si, para o biocentrismo, em que ele passa a fazer parte de um 

meio com direitos e deveres. Desta forma, o coletivo passa ser mais importante que o 

individual, criando assim um Estado Socioambiental que busca na ética ambiental mudar a 

relação existente entre o homem e a natureza de uma forma ampla, envolvendo todas as 

formas de vida. 

 É justamente na perspectiva de que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, que se situa a problemática envolvendo o cemitério e o meio 

ambiente. De um lado está o direito fundamental à cultura e à história e de outro o dever de 

preservar e evitar a contaminação do meio ambiente, principalmente, o solo e às águas 

subterrâneas. 

 A Constituição Federal de 1988 garantiu ao cidadão o direito à cultura, inclusive com 

o incentivo a difusão das manifestações culturais em todos os sentidos. Contudo, a 

Constituição outorga direitos deveres, ou seja, o cidadão tem garantido o direito à cultura e a 

participação da gestão do patrimônio cultural, além de ter o dever de colaborar para com a sua 

preservação. 

 O sentido de cultura tornou-se mais abrangente, pois o patrimônio cultural, num 

enfoque mais antropológico, passou a valorizar não só o produto resultado do fazer humano, 
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representado pelos bens materiais, mas também o processo, ou seja, “os modos de criar, fazer 

e viver”, representado pelos bens culturais imateriais. 

 A partir da percepção do ser humano da necessidade de preservar o meio ambiente e 

seus recursos naturais, e pelo fato de que ele é parte de uma história e detentor de uma cultura, 

tanto material quanto imaterial, é que se desenvolve a presente pesquisa, analisando-se a 

imprescindível reconstrução de alguns institutos, para que possam sugerir soluções jurídicas e 

exequíveis por parte do poder público municipal. 

 Tanto os cemitérios, quanto as práticas cemiteriais pouco desenvolveram com o passar 

do tempo. Houve sim, uma adequação dos costumes e das tradições com a evolução da 

sociedade, que trouxe mudanças na forma e nos métodos de se tratar os mortos, mas com o 

mesmo respeito às tradições relacionadas a estas práticas, principalmente, no que se refere à 

fé religiosa. 

 Os cemitérios, por muito tempo foram considerados como um local de passagem da 

alma deste, para o outro plano, motivo que justificou o costume de inumarem as pessoas no 

interior ou nos adros das igrejas, num claro e evidente caso de desagregação social. Precisou 

de movimentos de médicos da época, que por razões de saúde pública, conseguiram por fim a 

esta prática, desvinculando os cemitérios das igrejas, levando-os para um local além da cidade 

dos vivos. 

 Uma das preocupações do século atual é justamente o meio ambiente, com a busca de 

atos e atitudes sustentáveis, que possam manter e preservar o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para esta e as futuras gerações. Destarte, neste caso em estudo, deve-se também, 

considerar as questões relacionadas com a tradição, a fé religiosa, a cultura e a história que 

perpassam por toda uma geração. 

 Contudo, as políticas públicas oferecidas para o segmento mostraram-se incipientes, 

principalmente quando se trata dos cemitérios públicos que são datados antes das legislações 

federais em vigor. E muitos deles foram construídos em encostas, outros em áreas de 

preservação, e outros já fazem parte da paisagem urbanística, como ocorre com os cemitérios 

públicos de Belo Horizonte, que em razão do crescimento do município, não ocupam mais o 

espaço extramuros, e sim, o intramuros.  

 Essas necrópoles trazem problemas para a comunidade local, principalmente em 

épocas de chuvas, com os alagamentos dos túmulos, que mostram vários inconvenientes no 

que tange a saúde das pessoas, com a possibilidade de contaminação das águas de poços, da 
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alimentação e da transmissão de doenças através do necrochorume; a violação à tradição de 

culto e guarda dos mortos com a descida de ossos nas enxurradas, e ainda, a imagem que nos 

retrata a ideia de descaso das autoridades com mais estas questões. 

 Diante desse panorama real e atual relacionado com esta prática, atenta-se para o fato 

de que o cemitério ainda é um local necessário para os municípios, uma vez que abarcam 

muitos entraves sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais que precisam ser bem 

dimensionados, de forma a não impedir ou vilipendiar o culto e o respeito que se deve ter aos 

mortos, de acordo com a cultura, a tradição e a fé de uma determinada comunidade. 

 Como referencial desta, tem-se o Estado socioambiental instituído, mesmo que 

parcialmente, pela Constituição de 1988, na qual se busca uma qualidade de vida saudável 

com a proteção e preservação do meio ambiente para esta e as futuras gerações. No entanto, 

serão percorridos caminhos que seguem a própria transdiciplinaridade necessária ao Direito 

Ambiental, com a utilização de outros ramos jurídicos, bem como outras esferas científicas a 

fim de que os temas relacionados com o meio ambiente sejam mais bem discutidos. 

 A pesquisa perquire encontrar uma possível solução para os problemas ambientais que 

são causados pelos cemitérios, principalmente ao solo e às águas subterrâneas, quando em 

contato com o necrochorume, solução esta que poderá estar na construção do cemitério 

vertical. Desta forma, a pesquisa busca demonstrar se a construção do cemitério vertical pode 

ser considerada, para Belo Horizonte, uma ideia sustentável em defesa do meio ambiente, 

com o devido respeito à história e à cultura. 

 O presente estudo procurou identificar, por meio de uma metodologia teórica-jurídica, 

com raciocínio dedutivo, um ponto médio entre os impactos ambientais causados pelas 

atividades cemiteriais, pois o necrochorume, que contamina o solo e as águas subterrâneas, 

também é responsável pela condução de vírus e bactérias congênitas presentes nos cadáveres 

e, também, dos materiais tóxicos que compõem as roupas, os adornos e os ataúdes. Com 

relação ao solo, em Belo Horizonte, há uma particularidade, que é justamente o fato da baixa 

profundidade de seu lençol freático, que é notado nos períodos chuvosos, quando as águas 

inundam e avassalam os túmulos de algumas necrópoles, como são os casos do cemitério da 

Saudade e do Cemitério da Paz. Tudo isto confrontado com o Direito Constitucional de 

respeito à cultura e aos seus patrimônios, envolvendo a História, a Tradição, os Costumes e a 

Fé religiosa presentes nestas atividades. 
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 O trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se o 

histórico das práticas funerárias ao longo do tempo e da história, que teve início na época em 

que viveram os homens de Neandertal, na Alemanha, passando pelas catacumbas cristãs, as 

pirâmides e a evolução histórica dos cemitérios, iniciando uma abordagem com os principais 

cemitérios do mundo, passando para o seu desenvolvimento no Brasil, em Minas Gerais, até 

chegarmos às necrópoles de Belo Horizonte, espaço escolhido para a pesquisa.  

 Nos capítulo dois analisa-se a tutela jurídica dos cemitérios, tanto em nível federal, 

com a Política Nacional de Meio Ambiente e as Resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA. É apresentada uma discussão das normas que são aplicadas pela 

Prefeitura de Belo Horizonte no que se refere à implantação, fiscalização, controle e 

administração dos cemitérios. Discute-se a relação do princípio da informação com a 

participação do cidadão na defesa do meio ambiente. 

 O capítulo seguinte apresentou, por meio de uma contextualização teórico-pragmática, 

ponderações a cerca da Cultura, que na Constituição Federal de 1988, é tratada como um 

direito fundamental, assegurado pelo Estado o exercício dos direitos culturais e o acesso às 

fontes culturais nacionais. Discutiu-se a questão cultural no enfoque dado por Habermans, de 

que vai existir o respeito à dignidade da Pessoa Humana quando houver reciprocidade nas 

relações interpessoais. Ressaltando o autor que o homem passa a ser digno, a partir do 

momento que toma consciência do ser e do valor da vida. E ver sua cultura respeitada e 

preservada. Também é ressaltado neste capítulo, o grande acervo artístico que compõe a 

maioria dos cemitérios, que são detentores de um enorme patrimônio cultural material.  

 Posteriormente, no capítulo quatro discute-se o cemitério como um agente de 

degradação do meio ambiente. Sendo debatidos os principais impactos que esta atividade 

causa ao meio ambiente, tanto os primários, (a contaminação do solo e das águas), quanto os 

secundários, relacionados à mudança na paisagem e aos odores. São apresentadas e discutidas 

as principais transformações por que passa o corpo humano após a morte, como a putrefação 

ou a decomposição de sua matéria orgânica, bem como os fenômenos transformativos 

conservadores, como a mumificação, o embalsamento, a saponificação.  

 O capítulo cinco trata da contaminação da água pelos cemitérios. São apresentados os 

impactos do necrochorume no solo e como ele atua na contaminação das águas subterrâneas. 

Em relação à contaminação do lençol freático discutiram-se os tipos e as características do 

solo, que dependendo da profundidade deste pode-se ter uma maior ou menor contaminação, 
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pois existem, ainda, as águas das chuvas que penetram nos túmulos e carregam para o solo 

substâncias químicas e tóxicas, que podem alcançar o referido aquífero. 

 No capítulo seis são apresentados os cemitérios verticais com suas características, suas 

formas, suas peculiaridades e seu funcionamento, demonstrando os impactos causados 

durante e posterior à instalação da necrópole vertical, bem como sua relação com o respeito à 

história e à cultura. Nesse ínterim, demonstra a viabilidade de tal empreendimento, com a 

apresentação da proposta da arquiteta Marina Silva Seabra Rocha, de criação de um cemitério 

vertical, juntamente com um cemitério-parque, em Belo Horizonte, a ser construído no 

mesmo local do cemitério da Paz, tendo-se em vista a situação operacional que se encontra 

esta necrópole. 

 Este é um trabalho que demonstra que a finitude da vida humana vem acompanhada de 

tradições e crenças, que são consideradas e protegidas como bens culturais. Todavia, este 

mesmo corpo, após sua morte, provoca impactos significativos para as gerações futuras 

quanto ao seu direito de usar e gozar de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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CAPÍTULO 1 - OS CEMITÉRIOS 

 

 A palavra cemitério tem origem no vocábulo grego „Koumetérion‟, de „Kiomão,‟ que 

significa eu durmo e no latim „coemeterium‟, que significa cemitério. Inicialmente, designava 

o local onde se dormia, quarto, dormitório. E, foi em razão das influências das ideias cristãs, 

no início da nossa era, que passou a significar o lugar de descanso após a morte, onde se 

espera pela “salvação de sua alma e pela ressurreição de seu corpo” (LOUREIRO, 1977, p. 

28). A palavra cemitério refere-se ao lugar onde se realiza o sepultamento através da 

inumação, por enterramento direto no solo e, também, às atividades de cremação. 

 O homem pré-histórico observou que os corpos deixados ao ar livre eram destruídos 

mais facilmente, que aqueles colocados no interior de grutas, que seguiam um processo de 

decomposição diferente. Estes corpos deixados ao ar livre sofriam a ação dos necrófagos, 

como o urubu e o abutre, e ainda havia as bactérias e os fungos que também atacavam as 

partes mais moles do cadáver. Entretanto, os corpos depositados nas grutas, depois da ação 

das bactérias sobre suas partes moles, o esqueleto impregnava-se de carbonato de cálcio, 

tornando-se mais pesado, até petrificar-se. Com o passar do tempo e com o uso da técnica 

existente, habitantes de algumas regiões, como Alemanha do Norte e Dinamarca, por 

exemplo, construíram túmulos esféricos, que pareciam lembrar as cavernas primitivas, as 

quais tinham o nome de “túmulos de gigantes”. (LOUREIRO, 1977, p. 11-13) 

 As práticas funerárias são distintas em cada civilização, diferenciando conforme as 

crenças, as tradições e os costumes. 

 

1.1 As práticas funerárias ao longo dos tempos 

 

 Segundo Maria Amélia Salgado Loureiro, antes mesmo da criação dos cemitérios, já 

se tinha registrado, desde os primórdios da humanidade o uso de várias práticas funerárias, 

pois mesmo na pré-história, não se pensava na morte como o fim da existência do homem, 

para muitos tal fato não era uma simples mudança de vida. Neste contexto, Loureiro (1977, p. 

12) cita que a maior complexidade vivida pelo homem no período pré-histórico, com certeza, 

foi diante da morte, pois o ser que “agia, articulava, emitia sons, andava, comia, demonstrava 

emoções no seu dia a dia, encontrava-se, sem explicação inerte e imóvel e sem respostas 

sensoriais aos estímulos externos”. Diante desse mistério, tal situação causava-lhe assombro e 

medo, pois se tratava de um fato inexplicável e misterioso, e como tal, exigiu-se reverência e 

acatamento. 



17 
 

 Desde as eras antigas, entre os seres vivos, o homem é o único que dispensa uma 

atenção especial à morte e aos mortos, que pode ser justificada em razão do uso da linguagem 

e pela sua cultura, que na visão dos arqueólogos, tal assertiva foi possível após o estudo das 

formas e dos tipos de sepulturas encontradas. Para C. Masset
1
 (apud PACHECO 2012, p. 28-

29), os ancestrais da era Paleolítica Inferior e Médio (1 milhão a 35 mil anos a.C.) que por não 

possuírem ferramentas adequadas para cavarem a cova, utilizavam-se de formas simples e 

discreta para o sepultamento, como jogar os cadáveres nas águas ou cobri-los com pedras para 

os protegerem de animais predadores ou carnívoros. 

 Os primeiros sepultamentos por inumação foram realizados, de acordo com os 

estudos realizados pela arqueologia, pelo homem de Neandertal, Alemanha, que enterravam 

os mortos em fossa, colocando-os na posição fetal, provavelmente, sugerindo a ideia de 

renascimento. Esses túmulos são os mais antigos encontrados e já demonstravam uma 

preocupação com os vivos em relação à decomposição dos corpos. Os cemitérios só foram 

aparecer por volta dos 10 mil a.C., inclusive, foi nessa época que passou a utilizar com mais 

frequência a cremação, prática que já era comum na Austrália (PACHECO, 2012, p. 30).

 Na era Neolítica, entre 4 mil a 2 mil anos a.C. os enterros eram isolados ou em série, 

em campo raso, com os cadáveres já sendo inumados na posição ereta ou estendida. Para 

proteger os restos mortais, levantavam-se, em alguns casos, pequenas construções de pedras, 

formada por pequenas lousas e cobertas por pedras. Os grandes monumentos funerários, 

conhecidos por Megalíticos ou megálitos, que eram construções em grandes pedras toscas ou 

ligeiramente desbastadas, já estavam sendo utilizadas. Na Europa estes edifícios apareceram 

na França e em Portugal. Nestas construções tinham-se como práticas funerárias tanto a 

cremação, quanto as inumações individuais e coletivas. (PACHECO, 2012, p. 31) 

 As práticas funerárias de inumação e cremação ainda continuavam sendo utilizadas 

na antiguidade oriental e na clássica, com algumas diferenças entre os povos. Passou-se a 

utilizar a técnica de embalsamar os corpos nos sepultamentos. Técnica esta muito utilizada 

pelos egípcios, que eram os que mais veneraram seus mortos, principalmente reis e faraós.  

 Os povos antigos demonstravam, com essas atitudes, o respeito que era dispensado aos 

mortos. Loureiro (1977, p. 12) explica que tal prática era justificada, tendo-se em vista que o 

ser humano com toda a sua força e estrutura não poderia desaparecer instantaneamente, e em 

razão disso, ele ainda teria necessidades após a sua morte. Crença esta, que fazia com que 

                                                      
1
 MASSET. C. La Mort Aux Périodes Préhistoriques (-1000 a 750). Em Archeológie funéraire. Paris: Editions 

Errance, 2007. 
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estes povos levassem para o seu túmulo os objetos de que mais gostassem acompanhados das 

mais diversas oferendas fúnebres.  

 A importância do culto aos mortos torna-se relevante, pois de acordo com Loureiro 

(1977, p. 12), ele foi responsável por uma mudança de conduta e de postura do homem frente 

ao sobrenatural, de forma a fazê-lo elevar seu “pensamento do visível ao invisível, do humano 

ao divino, do efêmero ao eterno”. Ressalta-se que foi em razão da existência do culto aos 

mortos que se tornou possível aos historiadores reconstruírem a fisionomia econômica-social-

política dos povos antigos. Há de considerar, ainda, que através do estudo dos objetos, das 

marcas e dos escritos encontrados nas tumbas, pode-se compreender a cultura de um povo em 

um determinado tempo histórico, assim como encontramos no Egito, na Grécia e em Roma. 

 

1.1.1 Os Egípcios, os Gregos e os Romanos e a veneração dos mortos 

 

 Dentre os povos mais antigos, os egípcios eram aqueles que mais veneravam os 

mortos. Eles acreditavam que toda pessoa possuía um „dúplice’, a quem denominava kâ. 

Assim, quando uma pessoa morria, o seu dúplice permanecia na terra. Na época do Antigo 

Império os egípcios chamavam o túmulo de “casa do dúplice
2
. (LOUREIRO, 1977, p. 13-14) 

 No período Neolítico, por volta de 5 mil anos a.C., no povoado de Meninde, no Baixo 

Egito, já inumavam o cadáveres em covas simples, sob uma esteira ou pele de animal, já na 

posição de repouso, no interior do povoado. Porém, no Alto Egito, os sepultamentos eram 

feitos em verdadeiras necrópoles. (PACHECO, 2012, p. 34) 

 Nas duas primeiras dinastias, com a unificação dos dois reinos do Império do Egito 

por Menés, primeiro rei e faraó, os sepultamentos passaram a ser feitos em simples covas 

abertas, independente da classe social. Segundo Pacheco (2012, p. 35), estas sepulturas são as 

mais antigas necrópoles do Egito. O problema existente nessa época eram as grandes cheias 

do rio Nilo, que em razão dos terrenos alagadiços e dos ventos nos terrenos arenosos, 

provocavam o desaterramento dos corpos humanos, que ficavam expostos às aves e animais 

carniceiros, o que fez com que os faraós e os cortesãos passassem a melhorar suas sepulturas.  

                                                      
2
 Era uma peça baixa, mobiliada como um quarto. Aí se colocavam para o serviço do “duplice”, um mobiliário 

completo: cadeiras, mesas, camas, cofres, roupa de cama, cobertas, roupas de vestir, utensílios de toilete, 
armas e, algumas vezes, até mesmo um carro de guerra (se o morto era guerreiro); para o seu divertimento 
incluíam estátuas, pinturas, livros; para a sua alimentação, trigo e provisões de boca. Um “dúplice” do morto, 
consistindo numa estátua de madeira ou pedra feita à sua semelhança, era também depositado no meio dos 
utensílios e moveis. LOUREIRO (1977, p. 13) 
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 Assim, passaram a utilizar uma estrutura com tijolos, gesso e outros materiais, o que 

levou a retardar ou impedir a decomposição dos corpos, propiciando sua conservação. Os 

primeiros túmulos eram escavados diretamente nas rochas com um arremate feito por uma 

edificação baixa de adobe, conhecida como mastaba
3
. Contudo, tais construções não 

alcançavam o povo em geral, que eram inumados em terrenos pantanosos ou nas areias 

escaldantes do deserto. (PACHECO, 2012, p. 35).  

 Na terceira dinastia, de acordo com Pacheco (2012, p. 35-36), ainda no Antigo Egito, 

por volta de 2.630 a.C., o arquiteto Imhotep construiu para o Rei Djoser, a Pirâmide de 

Degraus. Esta pirâmide foi erguida à margem esquerda do Rio Nilo, sendo a primeira neste 

estilo. Ela foi construída de calcário, contendo 6 amplos degraus e 61 metros de altura, que na 

verdade era o empilhamento de mastabas que se elevavam sobre os túmulos de areia. Ela faz 

parte de um grande complexo funerário que se estende por 70 km ao longo do Rio Nilo. 

 As pirâmides de Gizé foram construídas, já na quarta dinastia, em calcário duro, e 

encontram-se situadas próximas ao Cairo. Tornaram-se importantes pela grandiosidade e 

imponência que se destacam nas areias do deserto. Segundo Pacheco (2012, p. 36) os faraós 

eram sepultados com seus corpos embalsamados, em razão de se preservar o corpo para a 

alma sobreviver na eternidade. As pirâmides não eram consideradas necrópoles, pois eram 

túmulos individuais ou para poucas pessoas. Os cadáveres eram colocados em sarcófagos, 

enterrados em fileiras, próximo das pirâmides, formando um cemitério, que ficou conhecido 

como a cidade dos mortos. 

 Os arqueólogos encontraram em 370 Km a sudoeste do Cairo, no oásis de Bahariya, 

um dos maiores cemitérios da antiguidade com cerca de 5 Km². Ele, em razão do grande 

número de corpos mumificados e enterrados nas areias, representou um grande risco de 

contaminação para as águas subterrâneas existentes na região. Segundo Pacheco (2012, p. 37), 

foi encontrado por arqueólogos egípcios “14 túmulos Greco-romano datados do século III 

a.C. no oásis Bahariya, indicando a possibilidade da existência de uma grande necrópole”. 

 A partir da XIª dinastia, os egípcios passaram a acreditar que a alma sairia do cadáver 

para ir ao encontro de Osiris. O motivo que justificava a necessidade de se preservar o corpo é 

que durante a sua peregrinação, a alma voltava ao corpo para descansar. Neste sentido, para 

uma melhor conservação do corpo, os egípcios aprenderam a arte do embalsamento, que 

transformava o corpo em múmia. (LOUREIRO, 1977, p. 13) 

                                                      
3
 Mastaba - A mastaba (voz árabe que significa banco) é uma edificação funerária do Antigo Egito, com forma de tronco 

piramidal, de base regular. As mais suntuosas como a erguida para o Faraó Shepseskaf, chegaram a ter quase 20 metros de 
altura. 
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 A múmia era colocada em um sarcófago, dentro de uma urna de madeira ou gesso, 

juntamente com todos os objetos necessários à vida e de um pequeno livro, chamado „livro 

dos mortos‟, que continha explicações de como a alma chegaria a Osiris. No Egito, os 

túmulos tinham a forma de pirâmides de tamanhos grandes e pequenas, para os senhores e os 

reis. A grande pirâmide era para o túmulo real. Posteriormente, estes túmulos tornaram-se 

subterrâneos, um sob a terra e outros talhados no granito da montanha, formando a cidade dos 

mortos. 

 Os gregos e os romanos acreditavam na existência da alma, porém, achavam que ela, 

ao contrário da crença dos demais povos, não iria para outro mundo, mas que permanecia 

junto ao corpo enterrada na sepultura. (LOUREIRO, 1977, p. 19) 

 Essas práticas estão claramente demonstradas, conforme explica Loureiro (1977, p. 

20), ao citar as palavras de Virgílio ao encerrar um funeral de Polidoro
4
: “Encerramos a alma 

no túmulo”. No final da prática funerária, devia-se chamar por três vezes a alma pelo nome 

que tinha usado em vida. Desejavam-lhe sua permanência debaixo da terra, dizendo, por três 

vezes: “Passe Bem”, “que a terra te seja leve”. Estas expressões foram encontradas em textos 

de vários autores antigos, como Homero (século. VIII a. C.), Eurípedes (484 a.C. - 406 a.C.), 

Ovídio (43 a.C. - 17 d.C.), Juvenal (55, - 127) e outros. Estes povos acreditavam tanto neste 

costume, que enterravam junto ao corpo objetos que pudessem ser úteis ao defunto; 

derramava-se vinho sobre o túmulo para saciar a sede, alimentos para a fome. Alguns 

chegavam a degolar cavalos e escravos, na crença de que ao enterrá-los com o morto, eles 

poderiam ser úteis no túmulo. 

 Essa prática fez com que respeitassem rituais solenes e se erigissem túmulos que eram 

cercados de grandes grinaldas de plantas e flores. Alimentos como: pastéis, frutas e sal eram 

colocados sobre eles, acompanhados de vinho, leite e às vezes sangue de uma vítima para 

alimentar o morto em seu túmulo
5
.  

 A respeito dessas práticas, a escritora Maria Amélia Salgado Loureiro relata a 

responsabilidade da família com o túmulo ao dizer que: 

As cerimônias fúnebres se perpetuavam indefinidamente; uma família não podia 

abandonar as almas de seus antepassados, devendo continuar sempre a tratar de 

seu túmulo e a levar as refeições fúnebres. Em recompensas essas almas, 

tornadas divindades amavam e protegiam seus descendentes. Os gregos 

                                                      
4
 Virgílio – Obra Eneida 

5
 Estas práticas estão explícitas em: “Derramo sobre o túmulo, diz Efigênia, “leite, mel, vinho, porque é com isto 

que os morto sentem prazer” (Eurípedes, Efigênia em Táurida); “Filho de Peleu”, diz Neoptolomeu, “receba 
esta bebida que agrada aos mortos, toma e bebe este sangue” (Eurípedes, Hecuda); Electra derrama libações e 
diz: “a bebida penetrou a terra, meu pai a recebeu” (Eurípedes, Electra). (LOUREIRO, 1977, p. 21). 
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chamavam-nas “deuses subterrâneos” e os romanos “deuses manes”. Os 

túmulos eram os templos dessas divindades. (LOUREIRO, 1977, p. 21) 

 

 A prática desses rituais trouxe uma indiscutível influência sobre a ideia de propriedade 

privada, já que o túmulo passava a pertencer à família do defunto. Assim, a família tinha a 

obrigatoriedade de prestar o culto aos antepassados e este tinha que ocorrer no lugar em que o 

corpo estava enterrado. Desta forma, a família possuía um túmulo comum, onde seriam 

enterrados todos os seus membros. Não era permitido unir duas famílias na mesma sepultura, 

pois era considerado um ato de impiedade enterrar um morto fora do túmulo da família, ou 

colocar no túmulo o corpo de um estranho, salvo do escravo ou o cliente que eram 

considerados parte da família. (LOUREIRO, 1977, p. 22). 

 Destarte, como as casas separavam uma família da outra, os túmulos também tinham a 

função de separar um morto do outro. Os mortos tomaram posse do solo e somente a família 

tinha o direito de misturar-se com eles. Assim, a parcela de terra em que repousava o morto, 

em nome da religião, tornou-se propriedade da família, que era inalienável e inauferível
6
. 

 A prática da época era de enterrar os mortos no campo de cada família, conforme 

previsto na Lei de Solon
7
 e em muitas passagens de Plutarco

8
. Este mesmo costume também 

era realizado na Itália e estava previsto por uma lei das Doze Tábuas, pelos textos jurídicos e 

pela fala de Sículo Flacco, citado por Loureiro (1977, p. 23): “Havia antigamente duas formas 

de colocar o túmulo: uns colocavam-no no limite do campo, os outros no meio”. 

 O interessante dessa prática fez com que a propriedade do pequeno espaço que 

compreendia o túmulo, se estendesse até os campos que os cercavam, demonstrando, assim, 

que o direito à propriedade, inicialmente, não foi garantido pela lei, mas sim, pela religião. 

Neste contexto, esta propriedade não poderia ser desprezada ou descartada, em razão do 

caráter religioso que a cercava, o que fazia com que a família fosse responsável pelo túmulo 

por toda a sua vida
9
. Somente, mais tarde, é que se passou a enterrar os mortos fora dos 

                                                      
6
 Inalienável e Inauferível, quer dizer, indisponível e sem valor calculado. 

7
 A lei das XII Tábuas, de Sólon, 450 a.C., continha na Tábua X, relativo aos direitos sacros, os direitos, os 

deveres e as proibições relativos ao destino dos mortos. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/12tab.htm. Acessado em: 03 nov. 2015. 
8
 SILVA, Maria Aparecida de Oliveira. Plutarco Historiador: análise das biografias espartanas. São Paulo: Editora 

da Universidade de São Paulo, 2006. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=Ev32T2TKtDwC&pg=PA136&lpg=PA136&dq=passagens+de+plutarco&s
ource=bl&ots=qmNTXk5y9s&sig=vMb5B0MV2p2XO6lPCbexf_X42dA&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0CDcQ6AEwAGoVChMI55T8w6L1yAIVQQqQCh3JzwRe#v=onepage&q=passagens%20de%20plut
arco&f=false. Acessado em: 03 nov. 2015. 
9
 Este direito de sucessão passava-se somente aos filhos, que tinham o dever de dar continuidade aos cultos 

paternos, já que as filhas o renunciavam, para adotar o dos maridos. 
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limites das cidades, em locais familiares ou comuns, dependendo das condições financeiras da 

família do de cujos.  

 Assim, verifica-se, segundo Loureiro (1977, p. 24-25) que a concepção reinante nos 

povos antigos, era do ser humano constituir-se de corpo-alma, e este depois de sua morte não 

poderia ser simplesmente abandonado, teria que ser venerado para ser lembrado. 

 

1.1.2 Os cristãos e as salas sepulcrais 

 

 Com o advento do cristianismo também veio a prática de novos costumes e de novas 

tradições. Uma delas foi a cremação dos corpos, que era repudiada pela fé cristã, que por sua 

vez adotou o sepulcro do morto colocado em um sarcófago, todo envolto em um sudário. 

Desta forma, segundo Loureiro, (1977, p.26), os cristãos sentiram a necessidade de se ter um 

lugar adequado para se colocar o sarcófago, pois devido ao alto preço da terra em Roma, era 

mais viável construir galerias com câmaras subterrâneas, onde ao longo de suas paredes eram 

depositados os caixões.  

 As gerações posteriores cavaram várias galerias, que formaram uma grande cidade 

subterrânea, que recebeu o nome de “catacumba”. Assim, existiam várias catacumbas nas 

cidades da Itália, como Roma, Milão e Nápoles. Nelas encontraram milhares de túmulos com 

inscrições cristãs da época. 

 Os túmulos dessas catacumbas eram conhecidos como salas sepulcrais, e não se 

pareciam em nada com os do Egito ou da Grécia antiga, pois no pensamento cristão, depois da 

morte, a alma não tinha mais as mesmas necessidades que o corpo, e não havia o porquê de 

colocar, além do caixão, os víveres ou os materiais para seu deleite. Mesmo as salas 

sepulcrais mais importantes, possuíam os mesmos ornamentos e pinturas: “fieis em prece e o 

Bom Pastor, símbolo de Cristo” (LOUREIRO, 1977, p. 28). Algumas destas salas eram como 

igrejas, e os cristãos todo ano vinham até elas para celebrar uma missa pela alma do morto.  

Eles também se utilizavam delas para fugir das perseguições dos romanos, no início do IIIº 

século. Como legado destas catacumbas, a partir do século IV da era cristã, os corpos 

passaram a ser enterrados no interior das igrejas ou em seu envolto, fazendo surgir os 

cemitérios. 

 Por previsão e determinação da lei romana, todos os corpos que estavam em 

sarcófagos, deviam ser sepultados fora dos muros da cidade, de forma que os templos e as 

festas não lembrassem a morte. Os corpos eram enterrados ao longo das vias de acesso às 

cidades, inclusive, usavam-se destes cemitérios para fazer a delimitação do perímetro urbano. 
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1.1.3 Da idade média à contemporânea 

 

 Na idade média
10

 a partir do século VIII, segundo Pacheco (2012, p. 43) os mortos 

retornam ao convívio dos vivos, deixando os campos para voltarem às cidades, salvo em caso 

de pestes que eram muitas. Assim, os cemitérios passam a compor as topografias urbanas e se 

confundem com as dependências das igrejas e os espaços públicos. A responsabilidade pelo 

sepultamento permaneceu com a Igreja, até por volta do século XVIII. 

 A população começou a reclamar dos odores fétidos que se concentravam tanto no 

interior das igrejas, quanto nos terrenos adjacentes a ela. Inclusive, segundo os higienistas da 

época os cadáveres humanos eram as principais causas de produção de miasmas mefíticos 

(emanações nocivas) e estavam afetando a saúde dos moradores da cidade (PACHECO, 2012, 

p. 44).  

 Por volta de 1740, vários países da Europa começaram a manifestar preocupação com 

a saúde das pessoas, devido à prática de sepultamento no interior das igrejas e nos Adros. Para 

Áries (2012, p. 212-216), os odores fétidos que eram exalados pelos cadáveres eram uma 

indicação da natureza para que todos se afastassem daquele local. 

 Houve uma manifestação na Europa nos anos de 1770 e 1780, proibindo os enterros 

intramuros, incentivando a prática da inumação nos terrenos da periferia. Na França, um édito 

do Rei Luiz XVI, proibiu os enterros nos solos dos templos religiosos (PACHECO, 2012). 

 

1.2 O desenvolvimento dos cemitérios 

 

 As atividades de respeito e de culto aos mortos são antigas e remotas, elas existem 

desde os primórdios da civilização e buscavam dar um fim respeitoso aos restos mortais 

humanos. Os corpos eram enterrados sem lugares pré-determinados, e ainda, buscava-se 

evitar, também, que fossem atacados por outros predadores. 

 Como visto na história das práticas funerárias, com o advento do cristianismo, as 

pessoas passaram a ver a relação corpo-alma não mais como algo desconhecido ou 

inexplicável, passando a relacioná-la com a ideia de salvação, de vida eterna.  

 Segundo Carvalho (2010, p. 540) os primeiros locais utilizados para o sepultamento 

dos mortos eram simples aglomerados de covas, com uma cruz de madeira ou de ferro, que 

eram agregados à igreja e, com a influência das ideias cristãs, os corpos passaram a ser 

                                                      
10

 Período histórico compreendido entre o começo do século V e meados do século XV. (PACHECO, 2012, p. 43)  
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enterrados no interior e nos adros das Igrejas, pois havia a crença de que com a proximidade 

do local santo, o homem seria salvo e sua alma iria para o céu. 

 No final do século XVII, por medida sanitária, de acordo com Algrave (2008), muitos 

povos, a exemplo dos japoneses, chineses, judeus e até os protestantes já realizavam a 

inumação dos mortos a “céu aberto”, nos chamados campos-santos ou cemitérios 

secularizados.  

 Os brasileiros não católicos, bem como, os protestantes, os judeus, os muçulmanos, os 

escravos e os condenados não eram enterrados nos espaços santos da igreja. Até que por força 

de uma lei, com fundamento de que os miasmas concentrados, principalmente nos interiores 

das igrejas, nas naves e criptas, eram responsáveis pela proliferação de doenças. Desta forma, 

foram instalados os campos de sepultamentos ensolarados (ALGRAVE, 2008). 

 Contudo, as pessoas relutaram à nova ideia de afastar os mortos da presença dos vivos, 

pois a crença a respeito da salvação era tal que gerou manifestações de repúdio a tal prática 

em boa parte do país. Além disso, em outros países como França, Inglaterra e Portugal houve 

manifestações indignadas com tais mudanças ou inovações religiosas à época. (REIS, 1999) 

Porém de acordo com Carvalho (2010, p. 540-541), a elite cultural brasileira que defendia o 

desenvolvimento do país, era a favor da retirada dos sepultamentos do interior das igrejas e 

das áreas urbanas, para proteger a saúde e o bem estar de todos. 

 Notam-se no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, os tempos áureos 

relacionados com os cemitérios, que, segundo Carvalho (2010, p. 541) pode ser notado pelos 

túmulos remanescentes, onde é possível verificar a disponibilidade de materiais e os estilos 

vigentes quando de suas construções. Além disso, os túmulos dos cemitérios não eram 

construídos seguindo um padrão regular, mas sim, um conjunto eclético, cujos monumentos 

variavam de acordo com o tamanho, o material, o estilo e sua autoria. 

 As etapas do desenvolvimento de um cemitério estão muito bem explicadas, no texto 

de Luiza Fabiana Neitzke de Carvalho, que o dividiu em cinco fases ou etapas: 

1. Fase inicial: terreno demarcado e sepultamentos muito simples, com cruz de 

madeira ou ferro;  

2. Fase primária: túmulos menores. Dependendo da região, é possível observar o 

uso da pedra grês3, como é o caso de alguns cemitérios de Porto Alegre;  

3. Fase de desenvolvimento: uso do mármore, esculturas e ornamentos.  

4. Fase de modernização: uso cada vez mais frequente do granito. As esculturas e 

ornamentos em mármore passam a ser substituídos pelo bronze.  
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5. Fase pós-moderna ou de simplificação: túmulos de linhas retas, padronizados, 

design simplificado. O bronze passa a ser usado apenas em pequenos detalhes e 

na sua maioria é substituído pelo metal cromado, mais econômico e seguro. 

(CARVALHO, 2010, p. 541) 

 

 Os cemitérios evoluíram com o passar do tempo, inicialmente, eram túmulos simples, 

que aos poucos foram substituídos por jazigos mais trabalhados artisticamente e mais 

imponentes, como os monumentos funerários em mármores. A partir de 1920, essa estrutura 

sofreu uma modernização com o uso do granito. Os grandes túmulos foram erguidos até os 

anos de 1940. Mas, a partir de 1950, os túmulos funerários começaram a ser substituídos por 

gavetas padronizadas, que eram mais práticas, por exigir menos espaços e o emprego de 

materiais ornamentais de grande porte, como o mármore e o granito. 

 Apesar de toda essa mudança, percebe-se que o cemitério deixou de ser visto como um 

simples local destinado ao ritual de inumação e de preservação da memória do ente querido 

para se tornar um local de risco (ou degradação) ao meio ambiente e ao patrimônio genético. 

No Brasil, a criação, a evolução e a exploração dos cemitérios e suas atividades foram 

influenciadas com a cultura já praticada em outros países, principalmente, da Europa, em 

razão da colonização portuguesa. 

 

1.3 Os cemitérios no Brasil 

 

 A população brasileira, antes da chegada dos portugueses, era composta por índios, os 

quais possuíam costumes, culturas e tradições próprias, totalmente diversas daquelas trazidas 

pelos colonizadores, principalmente, as relacionadas com o trato e o cuidado que se tinha com 

o destino do corpo do índio após a morte. As diferentes populações indígenas que habitavam 

este país tinham culturas e crenças bem distintas das trazidas pelos colonizadores portugueses, 

as quais não foram objetos de estudos desta pesquisa. 

 A história dos cemitérios no Brasil se inicia junto com sua colonização, uma vez que 

neste período praticava-se a cultura e o costume do país colonizador. Para Valladares (1972), 

o primeiro registro de um sepultamento condigno de um índio no Brasil, realizado pelos 

colonizadores, está na Igreja Nossa Senhora da Graça de Salvador, na Bahia, refere-se ao 

jazido de Catharina Álvares de Paraguassu, datada no final do século XVI, o qual foi doado 

aos beneditinos pela esposa de Diogo Álvares, o Caramuru. 

 A prática de sepultar os mortos no interior das igrejas ou em seu entorno foi trazida 

para o Brasil pelos portugueses. No período colonial, segundo Loureiro (1977, p. 34-35), 
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todas as igrejas pertencentes às Ordens Religiosas que vieram para o Brasil, ou seja, jesuítas, 

beneditinos, franciscanos e outras, passaram a ser responsabilizadas por receber os corpos de 

seus fiéis mortos. 

 As provas dos sepultamentos nas igrejas daquela época, de acordo com Loureiro 

(1977, p. 35), são testemunhadas apenas pelas lápides mortuárias ainda existentes e 

conservadas. Lápides estas, que foram produzidas com mármore róseo português. Os 

sepultamentos eram realizados no interior da igreja e, para tal, seguia a uma hierarquia 

peculiar da época, ou seja, dependia do valor das doações que eram feitas às igrejas, quanto 

maior, mais próximas do altar-mor ou dos altares menores elas seriam enterradas. 

 Como vinha ocorrendo nos países europeus, em meados do século XIX, as autoridades 

brasileiras proibiram o sepultamento dos mortos no solo das igrejas e determinaram a 

construção de cemitérios a céu aberto, longe dos limites urbanos, conforme Carta Régia de 

1801, assinada pelo Príncipe Regente e destinada aos Governadores das Províncias. 

Determinação esta, que só foi colocada em prática, após a Lei de 1828, promulgada pelo 

Imperador Dom Pedro I (LOUREIRO, 1977, p. 37). 

 A população brasileira da época relutou à nova determinação, visto que o 

sepultamento fora dos espaços da igreja era para os não católicos, protestantes, judeus, 

escravos e sentenciados. Contudo, o que ajudou na efetivação da prática, além do fator 

higiene, foi o fato dos cidadãos mais abastados financeiramente gostarem da ideia do enterro 

em túmulos suntuosos, que, por motivos óbvios, não era possível no interior das igrejas 

(LOUREIRO, 1977, p. 37-38). 

 Os primeiros cemitérios convencionais a céu aberto, segundo Borges (2002, p. 140), 

“passaram a concorrer entre si pela grandiosidade e luxuosidade”. O uso do mármore 

importado era comum nos suntuosos túmulos das autoridades imperiais e republicanas, que 

segundo Borges (2002, p. 143-144) começou a ser substituído por materiais nacionais, porém, 

mantiveram-se as mesmas pompas e os mesmos requintes para os novos burgueses da 

República e os industriais do início do século XX. 

 Os cemitérios convencionais e a produção funerária no Brasil, como explica Borges 

(2002, p. 143-144), seguiram o mesmo padrão europeu, os cemitérios com suas alamedas e 

avenidas internas direcionadas “para a igreja e para o cruzeiro”. Para Borges
11

, a produção 

                                                      
11

 BORGES, Maria Elizia. A Arte Funerária no Brasil. Disponível em: 
<http://artefunerariabrasil.com.br/index.php>. Acesso em: 02 jun 2015. 
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funerária, que teve início na Primeira República, continha duas situações distintas, uma para 

os centros metropolitanos e a outra para as províncias do interior. Na primeira, houve um 

predomínio com a importação de mausoléus de estilo europeu, onde foram utilizados artistas 

brasileiros, imigrantes e seus descendentes que eram conhecidos como teóricos e modernistas. 

Já para as províncias do interior, as construções eram padronizadas e inspiradas em manuais 

especializados da Europa, realizadas nas marmorarias locais.  

 A autora ainda explica que estes campos-santos por encontrarem-se saturados e serem 

administrados de forma precária, e ainda em decorrência da pouca vigilância, sofriam com 

ataques de vândalos em busca de bronze, mármore e dentes de ouro. 

 As necrópoles mais antigas e importantes do Brasil, seguindo uma linha cronológica, 

podem ser assim destacadas: na Bahia encontra-se o cemitério mais antigo do Brasil, ou seja, 

o Cemitério dos Ingleses, instalado entre o primeiro e o segundo quarto do século XIX, com 

permissão dada pela Carta Régia de D. João VI. Além desse, destaca-se o Campo Santo da 

Bahia, que tem uma excepcional topografia, com uma bela vista do mar, contrastando com 

uma reserva florestal e as sombras dos oitizeiros e casuarinas, além dos mausoléus e suas 

arquiteturas existentes (LOUREIRO, 1977, p. 38-39). 

 Praticamente todos os cemitérios secularizados do Rio de Janeiro foram instalados na 

época do reinado de Dom Pedro II (1840-1889). O mais antigo deles é o Cemitério da Ordem 

Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula do Rio de Janeiro, conhecido como 

Cemitério de Catumbi aprovado pelo Aviso Imperial de 19 de outubro de 1849. O Cemitério 

de São Francisco Xavier foi o próximo a ser instalado em 1857, na Ponta do Caju, pela Santa 

Casa de Misericórdia, no período em que houve manifestação para o cumprimento da Lei 

promulgada em 1º de outubro de 1828 que proibia os sepultamentos no interior das igrejas 

(LOUREIRO, 1977, p. 40). 

 O cemitério do Carmo da Ponta do Caju entrou em funcionamento em 28 de junho de 

1858, sob a administração da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Uma observação 

é feita por Loureiro (1977, p. 41) a respeito do cemitério São João Batista, que apesar de não 

ser o mais famoso, o mais antigo, o de maior valor histórico e o mais nobre ele, porém, é o 

que mais representa a sociedade carioca, a qual foi moldada na segunda metade do século 

XIX, no reinado de Dom Pedro II, chegado à sua plenitude na I República e assim 

permanecido até meados de 1930. 
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 O principal cemitério de Recife foi projetado pelo engenheiro-arquiteto e urbanista 

Louis Léger Vauthieroi, sendo inaugurado em 1851, pelo Presidente Francisco Rego Barros, 

Barão de Boa Vista (LOUREIRO, 1977, 43). 

 A primeira necrópole do Estado de Alagoas foi construída em 1854, na cidade de 

Penedo, há exatos 12 anos da elevação da vila à cidade e bem antes de ser construído o 

cemitério da capital. O Cemitério da Piedade foi instalado em Maceió, no final do século 

XIX, tendo sua lápide mais antiga com data de 1867. O Cemitério Público de Deodoro, que se 

encontra próximo às ruínas da Igreja do Carmo, é mais recente e sua lápide sepulcral data de 

1863 (LOUREIRO, 1977, p. 43). 

 Outra necrópole que merece ser destacada encontra-se em Cuiabá-MS, o Cemitério de 

Nossa Senhora da Piedade, que data de 1863. O cemitério do Porto, tido como mais popular e 

pobre, foi construído pouco tempo depois e ficou conhecido mais pelo nome Papo Vermelho 

(LOUREIRO, 1977, p. 43). 

 Na Capital Federal, o cemitério foi projetado junto com a cidade, com a mesma data 

de fundação, ou seja, 21 de abril de 1960. Ele tem o nome de Campo da Esperança, mas é 

conhecido popularmente como Epia, em razão do local onde está construído. Nesta necrópole 

estão sepultados os restos mortais do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, fundador 

da cidade (LOUREIRO, 1977, 43). 

 A história dos cemitérios em Minas Gerais, basicamente, segue as mesmas dos demais 

Estados brasileiros, com seu surgimento na mesma época do Brasil Império, com a 

colonização. 

 

 

1.3.1 Os cemitérios em Minas Gerais 

 

 O caso mais antigo de sepultamento em Minas Gerais, de acordo com Santos (2015, p. 

29) foi em uma gruta. Havia grupos ancestrais que residiam em palafitas, localizadas em uma 

região calcária ao norte da cidade de Belo Horizonte, e “fizeram enterramentos em grutas, 

como a de Matozinhos”. 

 Desse período até a era colonial, seguiam-se em Minas Gerais as mesmas práticas 

funerárias utilizadas no restante do país, com o uso das inumações no interior e nos adros das 

igrejas. 
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 Em 1831 as Câmaras Municipais da província de Minas Gerais buscaram efetivar a 

determinação da Carta Régia de 1801, no sentido de construir os cemitérios a céu aberto. Foi 

aprovada uma Resolução, inserida no Termo de 12 de maio de 1831, um rateio entre as 

confrarias com o intuito de levantar recursos para a construção do cemitério geral da 

província. Contudo, a ideia não foi aceita pelas confrarias, que dentre outras alegaram que tal 

despesa deveria ser de responsabilidade da Câmara. Contudo, apesar do impasse gerado, o 

Conselho Geral da Província, através de Resolução, determinou a demarcação do terreno 

fronteiro à Capela da Ordem Terceira do Carmo, para a construção do cemitério no prazo de 3 

meses. 

 Apesar de todo o esforço empreendido pelas partes, a Ordem apenas obteve permissão, 

para, com o apoio da Lei Geral, fundar o seu cemitério privativo e separado do cemitério geral 

(LOUREIRO, 1977, p. 39). 

 Um pequeno vilarejo, da Zona da Mata Mineira, chamado Angustura, vilarejo 

oitocentista da região de Além Paraíba, possui um cemitério que guarda as mesmas 

características dos primeiros cemitérios implantados fora das igrejas (SANTOS, 2015, p. 30). 

Cabe destacar que, nessa região da Zona da Mata, o cemitério da cidade de Leopoldina, onde 

se encontram os restos mortais do poeta paraibano Augusto dos Anjos (1884-1914), local 

marcado por uma árvore de Tamarindo, como era seu desejo. 

 No município de Congonhas do Campo, conhecido popularmente apenas como cidade 

de Congonhas, onde viveu o grande escultor do Barroco Mineiro, Antônio Francisco Lisboa 

(1730/38-1814), que em razão de sua doença, ficou conhecido como Aleijadinho, encontra-se 

a Igreja Nossa Senhora da Conceição, da qual avista a “colina dos Passos com a Basílica de 

Nosso Senhor do Bonfim, onde estão os profetas do Aleijadinho” (LIMA, 2015, p. 57). 

 Ouro Preto e Mariana, cidades com reconhecido valor histórico e artístico, têm 

importantes participações no desenvolvimento dos cemitérios no Estado, com suas igrejas 

construídas a partir do século XVIII. Elas possuem um vasto acervo sacro, de grandes artistas 

da época, de valores estimáveis por terem sido esculpidas em ouro. O corpo de Aleijadinho 

encontra-se enterrado no interior da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, 

na cidade de Ouro Preto, Matriz que teve sua construção iniciada em 1727 por Manuel 

Francisco Lisboa, seu genitor. (LIMA, 2015, p. 107-113, 135-143). 
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 Mariana também se destaca com grandes igrejas da época do barroco, como a Igreja de 

São Francisco de Assis, onde está enterrado Manuel da Costa Athayde (1762-1830), um dos 

principais artistas barroco dos séculos XVIII e XIX (LIMA, 2015, p. 111). 

 A cidade de Juiz de Fora é importante na história de Minas, por estar entre Ouro Preto 

e o Rio de Janeiro, teve seu primeiro cemitério a céu aberto construído há 151 anos. O 

Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida foi inaugurado no ano de 1864, em 

substituição ao velho cemitério que havia no adro da Igreja Matriz (LIMA, 2015, p. 83). 

 Belo Horizonte, fundada em 12/12/1897, foi projetada e construída para ser a capital 

do Estado de Minas Gerais. Na época de sua construção, foi improvisado um espaço para os 

enterramentos. O espaço, Segundo Almeida (2013, p. 142), estava compreendido entre as 

Ruas Tamoios e São Paulo e chegou a ter duzentos e oitenta e cinco sepultamentos, naquele 

período. 

 

 

1.3.2 Os cemitérios de Belo Horizonte 

 

 Belo Horizonte possui atualmente 4 (quatro) cemitérios públicos, o Cemitério do 

Bonfim, o Cemitério da Saudade, o Cemitério da Paz e o Cemitério da Consolação. No início 

do século passado, a gestão e o controle dos cemitérios na cidade cabiam à Secretaria de 

Administração da Prefeitura de Belo Horizonte, através do Departamento de Patrimônio, 

sendo a partir de 2001, esta responsabilidade, passada à Fundação de Parques e Jardins da 

Prefeitura de Belo Horizonte. 

 A fundação é responsável pelo controle, pela guarda, pela manutenção e pelo uso dos 

cemitérios públicos, que estão assim localizados no Município.  
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Fig. 1 – Localização geográfica dos cemitérios de Belo Horizonte 

Fonte: Belo Horizonte, 2016. 

 

 A seguir, será apresentada uma pequena história de cada um desses cemitérios. 

 

1.3.2.1 Cemitério de Nosso Senhor do Bonfim em Belo Horizonte
12

 

 

 Conhecido popularmente como Cemitério do Bonfim, esta necrópole foi inaugurada 

em 08 de fevereiro de 1897 e é a mais antiga do município. Ela foi projetada pela Comissão 

Construtora da Cidade e abriga um rico acervo histórico, cultural e patrimonial, composto por 

cinquenta e quatro quadras ocupadas por sepulturas e bens artísticos integrados, além do 

ossuário. 

 O traçado arquitetônico do cemitério segue o mesmo traçado geométrico da cidade, ou 

seja, ele é composto por 54 quadras divididas entre duas alamedas principais e diversas ruas 

secundárias, em uma área de 160.000m². Nas quadras localizadas nas alamedas principais os 

                                                      
12

 Informações disponíveis no site: www.pbh.gov.br/parques/cemitérios Acesso em: 12 junho 2015. 
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mausoléus, as capelas e as sepulturas mais requintadas construídas com material nobre, com 

muitos destes materiais importados de São Paulo, Rio de Janeiro e até do exterior.  

 O Cemitério do Bonfim também seguia a tradição da segregação social, pois os 

túmulos que ocupam essas quadras pertencem às famílias mais influentes e importantes da 

capital mineira, bem como os túmulos, que são os monumentos dedicados à nobreza política 

do Estado. Nas quadras mais afastadas da parte central e das alamedas estão as sepulturas 

mais simples, sem alegorias e adornos suntuosos. 

 Por ser o mais antigo cemitério da cidade, muito se tem da história e da memória da 

cidade, tanto em nível coletivo como individual. A maioria das pessoas que foram sepultadas 

neste cemitério participou da vida social, política e cultural de Belo Horizonte. Como 

exemplo pode-se pode citar Raul Soares
13

, Olegário Maciel
14

, o designer Monsã
15

 e o escritor 

Achilles Vivacqua
16

, além dos religiosos Padre Eustáquio
17

 e da Irmã Benigna
18

. 

 Por se tratar de uma necrópole que prevalece grandes números de túmulos e sepulturas 

do tipo Mausoléus, com esculturas decorativas funerárias, compõe um importante acervo 

histórico. Assim, o Cemitério do Bonfim é tido como fonte de pesquisa de vários profissionais 

que podem apreciar belos trabalhos realizados em Marmorarias, como também obras 

escultóricas assinadas por artistas nacionais e estrangeiros que atuaram, e outros que ainda 

                                                      
13

 Raul Soares de Moura (1877-1924), mineiro de Ubá, destacou-se como professor de língua, jurista e como 
político. https://www.mg.gov.br/governomg/portal. Acesso em: 10 dez2015. 
14

 Olegário Dias Maciel (1855-1933), destacou-se como Juiz de Paz, Deputado, Senador, Constituinte e 
Governador de Minas Gerais. https://www.mg.gov.br/governomg/portal. Acesso em: 10 dez2015. 
15 Domingos Xavier de Andrade - MONSÃ (1903-1940) - Nasceu em São João del-Rei, MG, Caricaturista 
e designer. Freqüentou o curso de arquitetura da ENBA, RJ. Sua presença foi destaque na Primeira Exposição de 
Arte Moderna de Belo Horizonte, em 1936, no Bar Brasil. Produziu cartazes políticos sobre a Revolução de 30, 
os eventos comerciais e industriais da Feira de Amostras e a Saúde Pública, que eram afixados nos bondes, 
estações ferroviárias e ruas de Belo Horizonte. http://comarte.com/monsa.htm. Acesso em: 10 dez2015. 
16 Achilles Vivacqua (1900-1942), nasceu no município de Muniz Freire, no Estado do Espírito Santo. Poeta. 
Bacharel em Direito, participou do grupo modernista mineiro, tendo publicado nas revistas Leite Criolo, Verde, 
Antropologia, Vida Capichaba e outras. Foi o primeiro poeta modernista capixaba a publicar um livro de 
poesias. http://www.poetas.capixabas.nom.br/pesquisa/descri.asp?poeta=Achilles%20Viv%E1cqua. Acesso 
em: 10 dez2015. 
17 Humberto van Lieshout (1890-1943), conhecido como o Venerável Padre Eustáquio, Tornou-se símbolo da fé 
religiosa, ao longo de sua atuação, promovendo curas e distribuindo bênçãos pelos vários lugares por onde 
passou. Após sua morte, foi atribuída a ele a graça da cura de um câncer em um de seus devotos, entre outros 
milagres. http://www.vatican.va/. Acesso em: 10 dez2015. 
18 Maria da Conceição Santos (1907-1981), mineira de Diamantina. 19 de março de 1936, Fez seus primeiros 
votos religiosos, passando a se chamar, a partir desta data, Irmã Benígna Victima de Jesus, iniciando o seu 
apostolado. Irmã Benigna tornou-se protetora de todos que a procuram e é reconhecida por aclamação 
popular como a “Santa da Salve Rainha e a Santa da fartura”, pelas muitas graças alcançadas dos que acorrem 
a ela para pedir emprego, para que tire um vício, para conseguir pagar as dívidas, cura de doenças, proteção 
para as famílias e do local de trabalho, e por outras súplicas, necessidades e aflições. 
http://www.espacojames.com.br/?cat=3&id=3800. Acesso em: 10 dez2015. 
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atuam na cidade.
19

 Em todo o cemitério, podem ser observadas obras de arte de estilos 

diversos, desde a Belle Èpoque, o Art deco, ao modernismo brasileiro.  

 Até a década de 1940, o Bonfim era o único cemitério da cidade, e por isso recebia 

todos os sepultamentos de seus moradores. Hoje, o cemitério conta com 09 velórios, 17.360 

sepulturas e cerca de 210.644 corpos inumados. Por este motivo, Borges, (2014, p. 371) 

classifica-o como um dos “cemitérios secularizados
20

 de grande porte do Brasil, instalados no 

fim do século XIX”. 

 O cemitério do Bonfim possui um edifício Necrotério, que foi uma das primeiras 

edificações projetadas e executadas pela Comissão Construtora da Nova Capital
21

. Por muitos 

anos, a partir de 1900, o prédio foi utilizado como capela, para a celebração das 

encomendações ou as chamadas missas de corpo presente e as atividades de velório. O prédio 

é tombado pelo IEPHA/MG (decreto nº 18.531 de 02/06/1977), juntamente com os passeios 

externos em pedra, as piras, as partes da cantaria, a cobertura metálica e a decoração. 

 

 

1.3.2 Cemitério da Saudade em Belo Horizonte 

 

 O Cemitério da Saudade é a segunda necrópole mais antiga da capital. Sua construção 

acompanhou o estilo clássico da época, sendo construído em 01 de junho de 1942, no bairro 

que leva o mesmo nome. Sua construção veio atender a população carente de Belo Horizonte 

que desejava possuir um jazigo perpétuo, mas não tinha recursos para usufruir do Cemitério 

do Bonfim. 

 Hoje, esse Cemitério ocupa uma área total de 188.000 m², possui 08 velórios e 31.165 

sepulturas e possui, ainda, um total de 367.203 inumações. A média mensal desta necrópole é 

de 210 sepultamentos
22

. 

 

 

 

                                                      
19

 Informações disponíveis no site: www.pbh.gov.br/parques/cemitérios Acesso em: 12 junho 2015. 
20

 Cemitério secularizado é aquele espaço público administrado pelo órgão municipal de uma cidade, 
construído geralmente segundo uma concepção urbanística moderna. BORGES, (2014, p. 355) 
21

 Responsáveis pelos desenhos e plantas Hermano Zickler, José de Magalhães e Edgard Nascentes Coelho. A 
obra foi executada pelo empreiteiro Conde de Santa Marinha. Os materiais utilizados foram importados da 
Europa, principalmente da Bélgica. 
22

 Disponível em: www.pbh.gov.br/parques. Acesso: em 02 junho 2015. 
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1.3.3 Cemitério da Paz em Belo Horizonte 

 

 O Cemitério da paz é o maior em extensão. Acompanhando a tendência da época, foi 

inaugurado em 01 de maio de 1967, já com uma configuração de cemitério-parque. 

 Atualmente, o Cemitério da Paz ocupa uma área de 289.000 m², possuindo 06 

velórios, 42.452 sepulturas e um total de 225.229 inumações. Nele são realizados em média, 

400 sepultamentos por mês
23

. 

 

1.3.4 Cemitérios da Consolação em Belo Horizonte 

 

 O Cemitério da Consolação foi construído seguindo a mais moderna configuração de 

cemitério-parque, possuindo 90% de sua área gramada. Ele é o menor e o mais novo entre as 

necrópoles da capital. Foi construído em 01 de março de 1979 e possui 69.000 m², 05 

velórios, sendo um exclusivo para sepultamentos gratuitos, 8.068 sepulturas e, com uma 

média mensal de 140 sepultamentos, já possui um total de 55.132 cadáveres inumados.
24

 

 

1.4 A classificação dos cemitérios 

 

 Os cemitérios são construções feitas para guardar o corpo e a memória daqueles que 

morreram e que para os vivos torna-se necessário perpetuar. Neste sentido, segundo Matos 

(2015, p. 1-5), sociólogos, antropólogos, folcloristas e outros têm dado excelentes 

contribuições para um melhor conhecimento dos hábitos, costumes e práticas funerárias. 

 Entre os tipos de cemitérios existentes podemos citar os cemitérios verticais, os 

cemitérios tradicionais, os crematórios e os campos ou jardins. Cabe registrar que 

historicamente, havia a presença de tumbas, catacumbas e pirâmides, as quais, ultimamente, 

não são mais usadas. 

 

1.4.1 Cemitérios verticais 

 

 Os cemitérios verticais, segundo Kemerich (2014, p. 3379), são prédios de dois ou 

mais pavimentos que oferecem compartimentos, ou gavetas, para o sepultamento e que devem 

                                                      
23

 Idem. 
24

 Idem. 



35 
 

dispor de sistemas de inativação dos gases do necrochorume e de vedação adequada, para que 

estes não cheguem às áreas comuns onde circulam os visitantes e funcionários do local.  

 Eles são construídos acima do nível do solo e os sepultamentos são realizados sem 

contato com a terra. Os corpos são sepultados em gavetas individualmente, um ao lado do 

outro, formando andares. 

 Os cemitérios verticais com suas características, suas formas e seus impactos gerados 

ao meio ambiente serão estudados no capítulo 7. 

 

1.4.2 Cemitérios tradicionais 

 

 Os cemitérios tradicionais são as construções mais comuns que se encontram em todo 

o mundo, provavelmente, por terem sido construídos quando o cemitério deixou de ser apenas 

um local de recebimento dos cadáveres e também se relacionar com questões culturais e 

religiosas. Neste contexto, segundo Campos (2007, p. 22-23), estes cemitérios são necrópoles 

compostas por alamedas pavimentadas, que contêm túmulos semienterrados, mausoléus, 

capelas com altar, crucifixos e imagens, monumentos funerários revestidos de mármores e 

granitos, com pouca ou nenhuma arborização. 

 Esse tipo cemitério apresenta algumas desvantagens, que são destacadas por Pacheco 

(2012, p. 88-90), principalmente as relacionadas com a possível contaminação das águas 

subterrâneas e superficiais em decorrência dos sepultamentos, a necessidade de ocupar 

grandes áreas, devido à preocupação estética há um alto custo na sua construção e 

manutenção, interferência direta na estética urbana ou do local onde se encontra, e possível 

proliferação de insetos e animais que podem transmitir doenças à população, como mosquitos, 

escorpiões e baratas. 

 Os cemitérios tradicionais são divididos em cemitério parque e cemitério jardim. No 

entanto, para Pacheco (2012, p. 54), no Brasil, não há muita diferença entre eles, pois se 

confundem em suas características, uma vez que possuem sepultamentos feitos em túmulos 

subterrâneos, com pequenas placas de bronze e muitas árvores nas ruas. 

 

1.4.3 Os crematórios 

 

 O crematório por ter como finalidade a incineração de cadáveres é composto por 

fornos com o uso de filtros, que objetivam reter o material particulado. Os corpos são 
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cremados em compartimentos isolados e cada cadáver permanece durante uma hora no local, 

restando, após esse período, apenas as cinzas, as quais são entregues aos familiares depois de 

sete dias, em uma urna apropriada. (CAMPOS, 2007, p. 26) 

 Para Campos (2007, p. 26), a instalação de crematórios apresenta algumas vantagens 

como a não interferência do necrochorume nas águas subterrâneas, a destruição de 

microrganismos que poderiam interferir no ambiente e, ainda ocupa uma pequena área do 

terreno. 

 Existem algumas desvantagens nas atividades dos crematórios, como a produção de 

resíduos originados da combustão dos corpos e, também, pela pouca aceitação, por questões 

religiosas, sociais e culturais da população. (WEBER, 2010). 

 De acordo com Pacheco (2012, p. 102-103), as razões apresentadas pelos defensores 

da cremação baseiam-se na economia de espaço, pois a ideia era devolver aos vivos a terra 

utilizada em cemitérios. Contudo, verificaram que estava havendo contaminação com as 

cinzas funerárias, tendo-se, por exemplo, sido proibido às famílias, na França, levarem as 

urnas após a cremação, a fim de que as cinzas não fossem mais lançadas no leito do rio Sena  

evitando-se assim o contágio das águas.  

 O autor ainda destaca que o hábito de espalhar as cinzas reflete o desenvolvimento da 

secularização da sociedade, que se utiliza das cerimônias fúnebres para fazer um resgate de 

identidade, de forma a celebrar a passagem da vida e o respectivo cuidado com os restos 

mortais.  

 A cremação, nas palavras de Pacheco (2012, p. 104), tornou uma alternativa viável 

para ao sepultamento tradicional. Porém adverte o autor sobre alguns inconvenientes para o 

meio ambiente que ela pode causar, como o lançamento de alto índice de óxidos de carbono, 

dioxinas e outros contaminantes, além do mercúrio
25

 volatizado, que é altamente tóxico. 

 A Constituição Brasileira de 1988 prevê que todo empreendimento que possa causar 

danos ao meio ambiente, deva ser precedido de um Estudo dos Impactos Ambientais, 

objetivando proteger e preservar o meio ambiente. Será estudada no próximo capítulo, a tutela 

jurídica relativa às atividades cemiteriais, as regras gerais, em nível nacional e as normas 

aplicadas no município de Belo Horizonte. 

  

                                                      
25

 Segundo Pacheco (2012, p. 104), o mercúrio volatizado está presente nas pastas utilizadas nas obturações 
dentárias. 
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CAPÍTULO 2 - TUTELA CEMITERIAL NO BRASIL 

 

 A atividade cemiterial, a partir da Carta Régia de 1801, passou a ser considerada como 

de interesse da saúde pública por diversas razões, como a transmissão de doenças e a exalação 

de odores são algumas delas. Em 1981, após a criação das Políticas Nacional de Meio 

Ambiente, esta atividade passou a ser considerada nociva ao meio ambiente, sendo exigido, 

por exemplo, o Estudo de Impactos Ambientais resultante de seu funcionamento. 

 Nesse contexto, o cemitério é um local que pode causar possíveis problemas sanitários 

e ambientais, principalmente em face à decomposição dos corpos e a consequente produção 

do necrochorume, vê-se imprescindível, para a sua implantação e sua operação, a observação 

de certos cuidados técnicos e científicos, que tem base em legislação nacional e local, no 

perímetro de proteção sanitária tanto para as áreas internas quanto para as externas aos 

cemitérios, bem como a observância de condições higiênicas e sanitárias, com o objetivo de 

evitar os riscos e as contaminações efetivas do solo e das águas subterrâneas. 

 A escassez de local para implantar novos cemitérios nas diversas cidades da maior 

parte do mundo, vem aumentando substancialmente, principalmente pelo fato dos grandes 

centros não disporem de espaços tão extensos e da exploração imobiliária, que torna inviável 

tal investimento, que é primordial na implantação do cemitério horizontal. 

 O cemitério é um local lembrado pelo cidadão, que na maioria das vezes, pelo 

momento de perda do ente querido, faz com que as pessoas deixem para segundo plano os 

problemas ambientais que podem ser causados por esta atividade, como também, em muitos 

casos, a ausência de interesse das autoridades públicas em informar a população sobre tais 

riscos, principalmente, quando ela for a principal responsável pela organização, pela 

liberação, pela fiscalização e pelo funcionamento dos cemitérios. Desta forma, torna-se 

necessário, observando a legislação existente, a identificação precisa dos impactos causados 

por esta atividade, que venham prejudicar o meio ambiente e a saúde pública. 

 

2.1 Tutela Nacional 

 

 Em âmbito federal, até o ano de 2003, não havia legislação específica ou norma 

técnica regulamentando a implantação e a operação de cemitérios em termos ambientais e 

sanitários, já que a preocupação maior era a questão sanitária, relacionada com a saúde das 

pessoas. 
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 A legislação ambiental brasileira guiada pelo direito de todos a um ambiente sadio, em 

consonância com o estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentou a necessidade 

da análise de impactos ambientais de projetos que explorem os recursos naturais e venham 

alterar a paisagem. 

 O alicerce dessa normatização está na Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, 

instituída pela Lei Federal 6.938, de 31 agosto de 1981, que de acordo com o artigo 9º, inciso 

III, tornou-se obrigatório a realização de avaliação ambiental como um instrumento da 

PNMA; a Resolução CONAMA n.º 237/97 normatizou os procedimentos para o 

Licenciamento Ambiental. Em conformidade com esta política encontram-se as Resoluções 

CONAMA n° 335/03, 368/06 e 402/08, que dispõem sobre o licenciamento ambiental de 

cemitérios. 

 Percebe-se que o objetivo central da regularização dos possíveis danos ambientais é 

atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, por meio de sua caracterização, de forma 

a propiciar o devido conhecimento e análise da situação atual da área suscetível que irá sofrer 

a ação com a operação. Esta análise é realizada por meio da identificação e da avaliação dos 

impactos ambientais potenciais, decorrentes das obras e do funcionamento do 

empreendimento. Tal avaliação considera a proposição de ações e gestão dos impactos, que 

visam minimizar e/ou eliminar as alterações negativas, e incrementar os benefícios trazidos 

pela manutenção do empreendimento. (ROCHA, RIBAS e BELLO, 2013, p. 21-22) 

 Dentro desse contexto, elucida-se a legislação federal com a Lei Federal nº 6.938/81,  

que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, em seus artigos 2º, incisos VII, VIII, 

IX e X; 9º e 10º; A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 

225, § 1º, inciso IV, determina que o Poder Público deva exigir, na forma da lei, o estudo 

prévio de impacto ambiental toda vez que uma obra, atividade ou empreendimento for 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. 

 Nesse sentido, cumprindo a determinação de regulamentar os aspectos essenciais 

relativos ao processo de licenciamento ambiental de cemitérios e de se respeitar as práticas e 

os valores religiosos e culturais da população, o Ministério do Meio Ambiente, através do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA editou a Resolução nº 335, de 03 de 

março de 2003, que definiu o detalhamento e os critérios de exigibilidade, observadas as 

especificidades, os riscos ambientais e outras características da atividade ou do 

empreendimento, com o intuito de conceder a licença ambiental. 

 A Resolução nº 335/2003 teve uma reformulação geral em 28 de março de 2006, por 

meio da Resolução do CONAMA nº 368, que apesar de Kemerich at al (2014, p. 3783) ter 
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observado que esta norma ainda contém várias falhas, há de considerar que ela também trouxe 

inovações no que se refere à implantação dos novos cemitérios horizontais ou verticais. Com 

relação aos cemitérios verticais, pode-se verificar com estas inovações, ser possível e viável 

implantar este equipamento nas atividades cemiteriais, com observação da necessidade de 

defender o meio ambiente, preservando a história e a cultura que se encontram envoltas com a 

questão da morte. 

 No caso dos cemitérios instalados antes da vigência da Resolução nº 335, estes 

deveriam se adaptar às novas regras até dezembro de 2010, conforme determinação prevista 

no Art. 11 da Resolução CONAMA nº 402, de 17 de novembro de 2008, que inclusive 

determinou que os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente estabelecessem os 

critérios para adequação destes cemitérios à legislação vigente. (MMA, 2008). 

 No que se refere à área interna e ao perímetro do cemitério, de acordo com o inciso II, 

§ 1º do Art. 5º, estas áreas deverão conter um sistema de drenagem adequado e eficiente, 

destinado a captar, encaminhar e dispor, de maneira segura, o escoamento das águas pluviais e 

evitar erosões, alagamentos e movimentos de terra. (MMA, 2003) 

 O solo para esse tipo de empreendimento, em conformidade com o inciso III, do § 1º 

do art. 5º, deverá ter um coeficiente de permeabilidade entre 10 - 5 e 10 - 7 cm/s na faixa 

compreendida entre o fundo das sepulturas e o nível do lençol freático, o qual deverá ser 

medido no fim da estação das cheias. (MMA, 2003) 

 Para amenizar os impactos causados pelos cemitérios, a Resolução CONAMA nº 

335/2003 exige deste tipo de empreendimento a realização do Estudo de Impacto Ambiental - 

EIA/Relatório de Impacto de Ambiental - RIMA. Segundo Kemerich at all (2014, p. 3783) o 

fornecimento deste relatório está condicionado ao estudo prévio de viabilidade, com a 

identificação das condições do local, do tipo de solo, da localização e da profundidade do 

lençol freático. Além disso, a construção deve ser feita verificando outros fatores de 

importância que o terreno em questão necessite, para a implantação segura de um cemitério. 

 Para a autorização de construção de um cemitério torna-se necessário, conforme o art. 

3º da Resolução CONAMA nº 335/2003, que o órgão competente conceda a Licença Prévia 

do Licenciamento Ambiental. Para tal, o empreendedor dentre outros, deve apresentar a 

caracterização da área na qual será implantado o empreendimento, com a devida localização 

técnica, indicação de acessos, do sistema viário, as ocupações e suas benfeitorias no entorno. 

Contendo, também, um levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, 

compreendendo o mapeamento de restrições contidas na legislação ambiental, incluindo o 

mapeamento e a caracterização da cobertura vegetal. 
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 A documentação deve conter ainda um estudo demonstrando o nível máximo do 

aquífero freático (lençol freático), ao final da estação de maior precipitação pluviométrica; e 

uma sondagem mecânica para caracterização do subsolo em número adequado à área e 

características do terreno considerado. Estas documentações deverão estar acompanhadas do 

plano de implantação e de operação do cemitério. 

 Há de considerar que a citada legislação proíbe taxativamente a instalação de 

cemitérios em Áreas de Preservação Permanente ou em outras que exijam desmatamento de 

Mata Atlântica primária ou secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração, em 

terrenos predominantemente cáusticos, que apresentam cavernas, sumidouros ou rios 

subterrâneos, bem como naquelas que tenham seu uso restrito pela legislação vigente, 

ressalvadas as exceções legais. (MMA, 2003). 

 Como exceções a esta regra, assim está previsto no § 3º, do art. 3º da Resolução nº 

335/2003: 

§ 3º - Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior deste artigo, cemitérios 

horizontais que:  

I - ocupem área maior que cinquenta hectares;  

II - localizem-se em Áreas de Proteção Ambiental-APA‟s, na faixa de proteção 

de Unidades de Conservação de Uso Integral, Reservas Particulares de 

Patrimônio Natural e Monumento Natural; 

III – Revogado; 

IV - localizem-se em áreas de manancial para abastecimento humano. 

 

 Nos cemitérios construídos mais recentemente, o risco de contaminação é bem menor. 

Desde 2003, a legislação estipula, entre outros itens, que não podem ocupar áreas de 

preservação ambiental, nem terrenos sob os quais o lençol freático passa a menos de 5 m de 

profundidade, além de dispor sobre normas para construção dos jazigos a fim de evitar a 

infiltração do necrochorume no solo (CHRISTANTE, 2011, p. 40). 

 No que concerne aos requisitos para a construção de um cemitério horizontal, deve-se 

observar as exigências constantes na Resolução do CONAMA nº 335/2003., in verbis: 

Art. 5o Deverão ser atendidas, entre outras, as seguintes exigências para os 

cemitérios horizontais: 

I - o nível inferior das sepulturas deverá estar a uma distância de pelo menos um 

metro e meio acima do mais alto nível do lençol freático, medido no fim da 

estação das cheias. (nova redação dada pela Resolução n°368/06)  

II - nos terrenos onde a condição prevista no inciso anterior não puder ser 

atendida, os sepultamentos devem ser feitos acima do nível natural do terreno;  

III - adotar-se-ão técnicas e práticas que permitam a troca gasosa, 

proporcionando, assim, as condições adequadas à decomposição dos corpos, 

exceto nos casos específicos previstos na legislação;  

IV - a área de sepultamento deverá manter um recuo mínimo de cinco metros em 

relação ao perímetro do cemitério, recuo que deverá ser ampliado, caso 

necessário, em função da caracterização hidrogeológica da área;  
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V - documento comprobatório de averbação da Reserva Legal, prevista em Lei; e  

VI - estudos de fauna e flora para empreendimentos acima de 100 (cem) 

hectares.  

§ 1o Para os cemitérios horizontais, em áreas de manancial para abastecimento 

humano, devido às características especiais dessas áreas, deverão ser atendidas, 

além das exigências dos incisos de I a VI, as seguintes: (paragrafo acrescentado 

pela Resolução n° 368/06)  

I - a área prevista para a implantação do cemitério deverá estar a uma distância 

segura de corpos de água, superficiais e subterrâneos, de forma a garantir sua 

qualidade, de acordo com estudos apresentados e a critério do órgão licenciador; 

(inciso acrescentado pela Resolução n° 368/06)  

II - o perímetro e o interior do cemitério deverão ser providos de um sistema de 

drenagem adequado e eficiente, destinado a captar, encaminhar e dispor de 

maneira segura o escoamento das águas pluviais e evitar erosões, alagamentos e 

movimentos de terra; (inciso acrescentado pela Resolução n° 368/06)  

III - o subsolo da área pretendida para o cemitério deverá ser constituído por 

materiais com coeficientes de permeabilidade entre 10 -5 e 10 -7 cm/s, na faixa 

compreendida entre o fundo das sepulturas e o nível do lençol freático, medido 

no fim da estação das cheias. Para permeabilidades maiores, é necessário que o 

nível inferior dos jazigos esteja dez metros acima do nível do lençol freático. 

(inciso acrescentado pela Resolução n° 368/06)  

§ 2o A critério do órgão ambiental competente, poderão ser solicitadas 

informações e documentos complementares em consonância com exigências 

legais específicas de caráter local. (parágrafo acrescentado pela Resolução 

n°368/06). (MMA, 2003) 

 

 No que se refere à construção de um cemitério vertical, o art. 6º da citada Resolução 

do CONAMA, contém exigências que relacionam diretamente com o armazenamento, o 

manejo e a destinação dos gases provenientes da decomposição do corpo, como adiante se vê: 

Art. 6º Deverão ser atendidas as seguintes exigências para os cemitérios 

verticais: 

I - os lóculos devem ser constituídos de: 

a) materiais que impeçam a passagem de gases para os locais de circulação dos 

visitantes e trabalhadores;  

b) acessórios ou características construtivas que impeçam o vazamento dos 

líquidos oriundos da coliquação; 

c) dispositivo que permita a troca gasosa, em todos os lóculos, proporcionando 

as condições adequadas para a decomposição dos corpos, exceto nos casos 

específicos previstos na legislação; e  

d) tratamento ambientalmente adequado para os eventuais efluentes gasosos. 

(MMA, 2003) 

 

 Deve-se ressaltar que embora o CONAMA considere o respeito às práticas e aos 

valores religiosos e culturais de uma população, ele realiza o sopesamento
26

 das atividades 

cemiteriais em relação ao meio ambiente, quando através das Resoluções nº 001/1986 e nº 

237/1997, vem indicar as atividades ou os empreendimentos que estão sujeitos ao 

licenciamento ambiental e remetem ao órgão ambiental competente a incumbência de definir 

os critérios de exigibilidade, o detalhamento (observadas às especificidades), os riscos 

ambientais e outras características da atividade ou empreendimento visando à obtenção de 

licença ambiental. 

                                                      
26

 Sopesamento: distribuir com regras e parcimônia, ficar em equilíbrio. (FERREIRA, 2010, p. 710) 



42 
 

 Especificamente na Resolução 237 de 1997, conforme o seu Art. 12, o CONAMA 

permitiu a criação de critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento 

ambiental das atividades e empreendimentos similares, com o objetivo de manter uma 

melhora contínua e um aprimoramento da gestão ambiental. 

 De forma específica e direcionada pouco se tem de legislação sobre a implementação 

de necrópoles, como a existente no município de Imbituba, interior do Estado de São Paulo, 

que através da Lei Complementar Municipal nº 201/2010, que “dispõe sobre o serviço público 

funerário do município de Imbituba e dá outras providências” prevê em seu texto, dentre 

outras matérias, as normas para a construção de cemitérios horizontais e verticais, sendo 

destacado em seu art. 15 o oferecimento pela necrópole municipal de local destinado às 

cerimônias funerárias, instalados nas casas mortuárias. 

 

2.2 Tutela municipal  

 

 Conforme o artigo 23 da Constituição Federal, os municípios têm competência para 

legislar de forma concorrente na proteção do meio ambiente e no combate à poluição.  

 O município de Belo Horizonte, através do Decreto nº 12.307, de 03 de março de 

2006, alterado pelo Decreto nº 14.310/2011, o qual aprovou o Estatuto da Fundação de 

Parques Municipais e, que dentre outras finalidades, tem, segundo seu Art. 5º, a competência 

de planejar, normatizar, executar e avaliar o sistema de gerenciamento das necrópoles no 

município de Belo Horizonte, através das Diretorias de Necrópoles. 

 Na estrutura da Fundação de Parques Municipais, a Diretoria de Necrópoles é 

subdividida em Divisão de Necrópole I, responsável pelas atividades realizadas nos 

Cemitérios do Bonfim e da Paz, bem como a execução das atividades da Capela Velório do 

Barreiro – Vicente Rodrigues de Paula; a Divisão de Necrópoles II tem como 

responsabilidade os Cemitérios da Saudade e da Consolação. (BELO HORIZONTE, 2006). 

 Através do Decreto nº 12.453, de 10 de agosto de 2006, que dispõe sobre a delegação 

de competência, foi concedido à Fundação de Parques Municipais o direito real de uso dos 

bens imóveis que integram os parques de propriedade do Município de Belo Horizonte, bem 

como os cemitérios e Centros de Vivência Agroecológica, nos termos do art. 17, § 2º da Lei 

Federal nº 8.666/93, bem como a sua respectiva posse.  

 O referido Decreto Municipal também autorizou, por meio de processo licitatório, a 

concessão dos serviços funerários realizados nos Cemitérios da Paz e da Saudade, inclusive 

com a instalação de forno crematório no Cemitério da Paz. 
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 O Decreto Municipal nº 12.009, de 30 de março de 2005, alterado pelo Decreto nº 

16.008, de 16 de junho de 2015, que regulamenta a Lei nº 9.048, de 14 de janeiro de 2005, a 

qual autoriza a outorga de concessão ou permissão de serviço crematório nos casos que 

menciona, faz as seguintes disposições relativas às inumações e exumações: 

Art. 4º - As inumações obedecerão a legislação de Uso e Ocupação do Solo do 

Município de Belo Horizonte. 

 

Art. 5º - A inumação somente será permitida à vista de certidão de óbito e/ou 

guia de sepultamento expedida pela autoridade competente. 

 

Art. 6º - Entre duas inumações sucessivas no mesmo jazigo intermediará prazo 

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 05 (cinco), desde que haja condições 

técnicas para se fazer a exumação dos restos mortais. (BELO HORIZONTE, 

2005) 

  

 As inumações são realizadas mediante a concessão de jazigo, a título gratuito ou 

remunerado, podendo ser de forma temporária ou perpétua. Os prazos temporários são os 

previstos no art. 6º, onde os restos mortais são exumados e o jazigo disponibilizado a outro 

usuário. 

 Ao analisar a primeira Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte, Lei nº 

7.166/1976, na parte do parcelamento do solo, existia as seguintes zonas de uso, ocupação e 

parcelamento do solo, a Residencial, a Comercial, a Industrial, a de Expansão Urbana, a de 

Uso especial e os Setores Especiais, estes últimos, destinados, entre outras, à construção dos 

cemitérios.  A área pertencente ao Setor Especial 2 (SE2)
27

, tinha a seguinte destinação: 

§ 2º - SE-2 são espaços, estabelecimentos e instalações sujeitos a controle e 

destinados a grandes usos institucionais tais como: parques, praças, hospitais, 

centro cívico, universidades, estádios, terminais, usina de lixo, aterro sanitário, 

cemitérios, áreas de lazer e escolas em geral. (BELO HORIZONTE, 1976) 

 

 A Lei nº 4.034, de 25 de março de 1985, estabeleceu alterações nas conceituações de 

zoneamento, subdividindo os Setor Especial em quatro subsetores, permanecendo a 

construção do Cemitério no Setor Especial 2, por este ser de uso coletivo, conforme estava 

previsto no § 2º, do art. 10. “O Setor Especial 2 (SE-2) compreende espaços, estabelecimentos 

e instalações destinados aos Serviços de Uso Coletivo”. (BELO HORIZONTE, 1985) 

 A Lei nº 7.166, de 27 de agosto de 1996, que está atualmente em vigor, com as 

alterações da Lei nº 9.959/2010, com um novo conceito de zoneamento, ou seja, com base no 

macrozoneamento, fez alterações quanto ao tipo e as características do zoneamento, que 

segundo Rocha (2014, p. 106) manteve-se conservada a ideia das leis anteriores. O cemitério 

                                                      
27

 Art. 9º - § 2º - SE-2 são espaços, estabelecimentos e instalações sujeitos a controle e destinados a grandes 
usos institucionais tais como: parques, praças, hospitais, centro cívico, universidades, estádios, terminais, usina 
de lixo, aterro sanitário, cemitérios, áreas de lazer e escolas em geral. (BELO HORIZONTE, 1976) 
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passa a pertencer a uma Zona Especial, desaparece o zoneamento por logradouro e o bairro se 

torna a chamada Zona de Adensamento Residencial (ZAR-2) 

 Apesar da legislação municipal determinar que as inumações obedecerão o previsto na 

Lei de Uso e Ocupação de Solo, verifica-se em tal legislação, que a escolha ou a delimitação 

destas zonas não levaram em consideração as características do solo frente aos possíveis 

impactos que as atividades cemiteriais podem causar ao meio ambiente, mas, apenas, à 

questão estrutural urbana. 

 A exploração de cemitérios por particulares está regulamentada através do Decreto nº 

1.890, de 03 de julho de 1970, com as alterações previstas no Decreto nº 4.552, de 26 de 

setembro de 1983, que dentre outros requisitos, exige-se que a área do terreno não seja 

inferior a 100.000m² e superior a 600.000m², fator este, que dificulta a instalação de novos 

cemitérios na capital, haja vista a pouca disponibilidade de terrenos com toda esta área livre, o 

qual, com certeza será objeto de exploração comercial. 

 A Lei nº 277, de 27 de setembro de 1924 determinava o valor das taxas cobradas pelo 

município em razão dos serviços funerários a serem executados na necrópole, especificando 

também o uso do cemitério por parte dos particulares, como tempo de inumação do corpo, 

perpetuidade do jazigo ou carneiro e outros. 

 A citada norma dispunha em seu art. 9º a padronização das sepulturas, conforme 

transcrição: 

Art. 9º - As sepulturas terão um metro e setenta centímetros de profundidade, 

setenta e cinco centímetros de largura e dois metros de comprimento para 

adultos; para os infantes a largura será de cincoenta centímetros e o cumprimento 

de um metro e cincoenta centímetros. Os carneiros terão as mesmas dimensões 

internas que as sepulturas rasas; as externas, largura e comprimento, serão 

respectivamente, de um metro e vinte e cinco centímetros e dois metros e 

cincoenta centímetros. (BELO HORIZONTE, 1924) 

 

 Essa lei permaneceu em vigor até o ano de 1993, quando através da Lei nº 6.370, de 

12 de agosto de 1993, revogou-se praticamente toda a legislação antiga do município em 

vigor, conforme ementa “revoga leis, resoluções, decretos e decretos-leis que menciona e dá 

outras providências”, dentre as normas revogadas encontrava-se a Lei 277/1924. 

 No entanto, esta lei trouxe em seu art. 6º a questão da perpetuidade da concessão dos 

jazigos que obedecerá às condições estabelecidas na alínea “a” do art. 8º do Regulamento de 

Concessões e Construções de Cemitérios de Belo Horizonte, aprovado pela Lei nº 21, de 04 

de julho de 1948. 

 A regulamentação atual a respeito dos serviços Públicos funerários em Belo Horizonte 

é feita através da Lei nº 6.715, de 29 de agosto de 1994, o qual é tratado como serviço 
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essencial, sendo organizado conforme os princípios de descentralização, regionalização e 

participação da iniciativa privada. 

 Para fins de esclarecimentos, a norma traz, em seu art. 2º, os principais conceitos 

utilizados nas atividades cemiteriais, inclusive diferenciando, jazigo, sepultura e carneiro. O 

Jazigo é todo local onde se enterra a urna mortuária (caixão), sob o terreno natural; a 

Sepultura é o jazigo sem revestimento lateral, com tamanhos distintos para adultos e infantes 

(crianças); e o Carneiro, será esta sepultura com revestimento lateral, o qual poderá ser ou não 

geminado, formando um único jazigo. 

 As inumações serão realizadas exclusivamente no Município, em locais previamente 

definidos pelo Executivo, através dos zoneamentos e da estruturação do serviço que deve 

compreender o local onde residia o de cujus, salvo se a família pagar a taxa de deslocamento 

ou se esta possuir carneiro, a título remunerado e perpétuo em uma das necrópoles, os quais 

terão assegurados os direitos de respectivo título. 

 A norma proíbe a inumação conjunta em um único carneiro, podendo haver seu reuso, 

após ter transcorrido o prazo de 05 anos para enterro do adulto e de 03 anos para o infante. 

 No que refere aos procedimentos para a instalação e o funcionamento dos cemitérios, a 

Secretaria Municipal da Coordenação de Política Social, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, editaram em conjunto a Portaria 

SCOMPS/SCOMARH/SMSA nº 01/2001, que dispôs sobre Norma Técnica Especial que 

disciplina a instalação e o funcionamento de Agências Funerárias, Velórios, Necrotérios, 

Salas de Necropsia, Salas de Anatomia Patológica, Cemitérios, Crematórios e demais 

estabelecimentos congêneres instalados no município de Belo Horizonte. 

 A Portaria nº 01/2001 enquadrou como estabelecimentos de interesse da saúde, em 

conformidade com a Lei Municipal nº 7.031, de 12 de janeiro de 1996, as "Agências 

Funerárias, Empresas de Transporte de Cadáveres, Velórios, Necrotérios, Salas de Necropsia, 

Salas de Anatomia Patológica, Cemitérios, Crematórios" e demais estabelecimentos 

congêneres instalados no município de Belo Horizonte. 

 Dessa forma, para que esses estabelecimentos tenham o referido alvará de 

funcionamento, eles têm que cumprir as exigências legais contidas na legislação sanitária 

vigente, em particular a Norma Técnica Especial nº 002/2001, condição sine qua non para 

receberem o Alvará de Autorização Sanitária, e a devida autorização das Gerências Central 

e/ou Distrital de Vigilância Sanitária do Município. 

 Em Belo Horizonte, conforme o § 4º, o Alvará de Autorização Sanitária terá a 

validade de 12(doze) meses, a contar da data de sua expedição, a qual obrigatoriamente 
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deverá ser renovada com a devida comprovação do cumprimento dos dispositivos definidos 

nesta lei, sob pena de pagamento de multa. 

 Existem várias empresas que são autorizadas a prestarem serviços funerários, às quais, 

dependendo da autorização constante em seu alvará de funcionamento, conforme consta na 

Norma Técnica Especial nº 02/2001, estão proibidas a realizarem o embalsamamento, o 

tamponamento, a identificação, a necropsia, a autópsia, a limpeza, a manipulação e a 

permanência de cadáver. (BELO HORIZONTE, 2001). 

 Na verdade, existem poucas normas que tratam especificamente do funcionamento das 

necrópoles. A Norma Técnica 002/2001, através de seu art. 6º determina que a autorização 

para construir um cemitério, provavelmente em relação à natureza do serviço e suas 

consequências, deva ser concedida através das Secretarias Municipais de Saúde, de Meio 

Ambiente e Saneamento e de Regulação Urbana, as quais devem obedecer as seguintes 

disposições: 

Art.6º - Os cemitérios só poderão ser construídos mediante autorização do poder 

público municipal, através das Secretarias obedecendo as seguintes disposições:  

I - em regiões elevadas, devem ser construídos na contra vertente de água, no 

sentido de evitar a contaminação das fontes de abastecimento;  

II - em regiões planas, o Poder Público Municipal só poderá autorizar a 

construção dos cemitérios, se não houver risco de inundação;  

III - nos casos dos incisos I e II o Poder Público Municipal, em conjunto com o 

requerente à construção, deverão fazer estudos técnicos do lençol freático, que 

não poderá ser nunca inferior ao nível de 2,00m (dois metros);  

IV - devem ser isolados dos logradouros públicos e terrenos vizinhos, por uma 

faixa de 15(quinze) metros quando houver redes de água, e por uma faixa de 

30(trinta) metros, quando na região não houver redes de água;  

V - as faixas mencionadas no inciso IV deverão ficar circunscritas pelos tapumes 

dos cemitérios. (BELO HORIZONTE, 2001) 

 

 Pode-se observar uma preocupação do poder público com as nascentes e o lençol 

freático, contudo, já se sabe pelo estudado, que a profundidade do lençol freático pode tornar-

se irrelevante, se não observado as características geológicas do solo, onde tal 

empreendimento está sendo implementado. 

 Toda essa legislação vem em cumprimento do direito ambiental e seus princípios para 

a proteção do meio ambiente como observa a Constituição de 1988 em seu art. 225, que 

determina ao poder público e ao particular o dever de proteger o meio ambiente para esta e as 

futuras gerações. 

 Para que possa exigir do cidadão uma conduta mais pró-ativa na proteção do meio 

ambiente, necessário se faz que ele seja e esteja informado a respeito da atividade e de seus 

efeitos. 
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2.3 A tutela e a informação 

 

 Os princípios, conforme Osório, (2011, p. 151), assumiram papéis distintos no campo 

jurídico se considerar uma perspectiva histórica e sociológica, tanto no plano abstrato da 

norma, quanto no plano concreto do discurso dos juristas. 

 Para Osório (2011, p. 152), além dos princípios, outras ferramentas vêm assumindo 

notável relevância neste campo, tais como os “valores abrigados nas Constituições, as regras, 

os postulados e os elementos que podem integrar o conteúdo dos discursos e teorias 

argumentativas”. 

 Não existe uma teoria que explique os princípios de modo abrangente, porque eles 

admitem várias interpretações e aplicabilidades. Osório, (2011, p. 155) diz ser possível 

“acatar mais de uma teoria para explicar esse terreno tão geral quanto delicado, que é o campo 

das normas, valores e postulados. É possível ter mais de uma teoria válida, sem contradição”. 

 De acordo com o entendimento de Barroso (2001, p. 33), pode-se afirmar que “os 

princípios passam a ser síntese dos valores abrigados no ordenamento jurídico. Eles espelham 

a ideologia da sociedade, seus postulados básicos, seus fins. Os princípios são unidade e 

harmonia ao sistema, integrando suas diferentes partes e atenuando tensões normativas”. 

 Nessa perspectiva, pode-se dizer que os princípios constituem espécies de normas, que 

Osório (2011, p. 157) diz ter a ver com a sua funcionalidade vinculativa que, a partir de sua 

utilização progressiva no Direito positivo brasileiro, os princípios praticamente, assumiram os 

status de normas, “porque prescrevem comportamentos obrigatórios, não importa se para as 

pessoas ou para os intérpretes”. 

 O direito ambiental, como os demais ramos do Direito, é uma ciência nova e 

autônoma, e como tal, possui seus próprios princípios constitucionais, os quais estão previstos 

no art. 225 da Constituição Federal. 

 Os princípios são dinâmicos, pois representam a abertura do sistema para os valores, e, 

como nos ensina Barroso (1991, p. 37-38), “por ser o principal canal de comunicação entre o 

sistema de valores e o sistema jurídico, os princípios não comportam enumeração taxativa”, 

apesar de haver inúmeros princípios implícitos como explícitos. 

 Os princípios de uma ciência podem ser conceituados por Cretella Júnior (1988, p. 7) 

como sendo as “preposições básicas, fundamentais típicas que condicionam todas as 

estruturações subsequentes. Princípios, neste sentido, são os alicerces da ciência”. 

 No direito ambiental, os princípios são considerados grandes instrumentos para a 

proteção do meio ambiente através do uso de mecanismos jurídicos - administrativos e 
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judiciais - os quais, no entendimento de Sirvinskas (2008, p. 181-182), eles “têm por escopo 

proteger a biodiversidade no planeta, propiciando, assim, uma qualidade de vida satisfatória 

ao ser humano das presentes e futuras gerações. Os princípios podem ser expressos ou 

decorrentes do ordenamento jurídico”. 

 A Constituição de 1988 contém princípios explícitos e implícitos em seu texto, 

inclusive, quanto a este fato, Ingo Wolfgang Sarlet, faz a seguinte observação: 

Deixa transparecer de forma clara e inequívoca a sua intenção de outorgar aos 

princípios fundamentais a qualidade de normas embasadoras e informativas de 

toda a ordem constitucional, inclusive dos direitos fundamentais, que integram 

aquilo que se pode denominar de núcleo essencial da Constituição material. 

(SARLET, 2005, P. 111) 

 

 Os princípios ambientais, no entendimento de Celso Antônio Pacheco Fiorillo vão 

constituir: 

pedras basilares dos sistemas políticos-jurídicos dos Estados civilizados, sendo 

adotados internacionalmente como fruto da necessidade de uma ecologia 

equilibrada e indicativos do caminho adequado para a proteção ambiental, em 

conformidade com a realidade social e os valores culturais de cada Estado. 

(FIORILLO 2014, p. 70) 

 

 Nesse sentido, o autor identifica os princípios de “Política Nacional do Meio 

Ambiente”, os quais estão inseridos na Lei nº 6.938/81, e princípios relativos a uma “Política 

Global do Meio Ambiente”, que foi fruto da Conferência de Estocolmo de 1972 e ampliado 

no encontro ECO-92. 

 Tais princípios são genéricos e norteadores das ações aplicadas à proteção global do 

meio ambiente e, os princípios contidos na Política Nacional do Meio Ambiente devem ser 

entendidos como a implementação destes princípios globais, pois eles são adaptados à 

realidade social e cultural de cada nação. 

 Há de considerar que para que se possa ter uma atitude positiva frente aos problemas 

ecológicos resultantes de qualquer atividade, exige-se que o indivíduo tenha acesso à 

informação, sem a qual inviabiliza qualquer iniciativa que se venha a tomar em prol da 

natureza e de seus recursos. 

 O Direito à Informação é tratado na Constituição de 1988, como um direito 

fundamental, que tem uma natureza coletiva, pois a informação geralmente possui um alcance 

além da pessoa do cidadão, principalmente, quando está relacionada com a situação, a 

qualidade e a disponibilidade dos recursos naturais e também sobre as políticas, as medidas e 

as decisões relacionadas a estes recursos, de forma que todos possam, além de ser informado 
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sobre estas questões, dar uma contribuição de forma efetiva e consciente nos processos 

decisórios envolvendo o meio ambiente. (SAMPAIO, 2003, p. 76-77) 

 A garantia constitucional à Informação está prevista no inciso XIV, o art. 5º, que diz 

que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional”. De acordo com Machado (2006, p. 53-54), o direito à 

informação é garantido constitucionalmente em duas perspectivas, a todos independente da 

profissão e aos profissionais ligados à informação, que necessitam resguardar a fonte, caso ele 

seja realmente necessário ao seu exercício profissional. 

 Em uma análise à primeira perspectiva, o direito à informação é, simultaneamente, 

individual, como coletivo. Porém, de acordo com Sampaio (2003, p. 77), para que a 

informação possa atender a esta finalidade, necessário se faz que ela cumpra a quatro 

características, ou seja, a veracidade, a amplitude, a tempestividade e a acessibilidade. Há de 

ressaltar que não se cumpre as determinações dos princípios caso os dados sejam falsos ou 

incompletos, que estejam defasados ou com dificuldade para o seu acesso. 

 Para Machado (2006, p. 54) o direito à informação difere daquele apontado no inciso 

XXXIII, do mesmo artigo. Pois, no primeiro caso, tem-se a possibilidade de conhecer fatos da 

esfera pública, seja por via de particulares, como do próprio poder público. O autor ainda 

ressalta que a esfera pública da informação é aquela que está fora da zona de intimidade e da 

privacidade das pessoas ou da imagem e da honra delas, conforme o art. 5º, inciso X, mas que 

tem relação com outras atividades das pessoas e do próprio Poder Público. 

 No que se refere ao direito à informação, Machado (2006, p. 55) afirma que o “acesso 

público à informação é fundamental para a vida democrática”, fato este que deveria impedir 

que os profissionais da comunicação social determinassem o que deve ou não ser transmitido 

e o que pode ou não ser acessado. Neste mesmo entendimento, Silva (2005, p. 109) entende 

que a “liberdade de informação deixa de ser mera função individual para tornar-se função 

social”.  

 O art. 5º, inciso XXXIII da Constituição de 1988, refere-se diretamente ao direito de 

receber informação do poder público, pois ele assim assevera: “todos têm direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Para Sandra Pires Barbosa não 

existe redundância entre os incisos XIV e XXXIII que tratam do acesso à informação, ao 

dizer: 
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Não se vislumbra repetição ou redundância porque enquanto o inciso XIV 

supratranscrito possui caráter geral, assegurando o direito à informação perante o 

particular ou o Estado, o inciso XXXIII enfatiza o direito a acessar informação 

exclusivamente perante os órgãos públicos contexto, ele vai sugerir a junção do 

direito à informação com o dever de informar, de forma que a liberdade de 

informação. (BARBOSA, 2001, p, 68) 

  

 No inciso XXXIII, a constituição trata especificamente do direito à informação das 

pessoas frente ao poder público, que é fundamentado no interesse particular ou no interesse 

coletivo ou geral do solicitante. O interesse particular está adstrito ao âmbito das pessoas, o 

coletivo já vai abarcar um grupo, uma categoria ou classe, enquanto o interesse geral envolve 

um número indefinido de pessoas. (MACHADO, 2006, p. 57) 

 Dentre os princípios implícitos na Constituição de 1988, têm-se no art. 37 aqueles que 

devem reger atividade da Administração Pública, dos quais destaca-se o princípio da 

publicidade, sobre o qual, Machado (2006, p. 61) aponta que “a publicidade não só é um dos 

pilares da democracia, como representa a possibilidade de um sistema de governo onde haja 

moralidade e prestação de contas os atos da Administração Pública”. 

 A informação é primordial na formação da opinião pública, que nas palavras de Milaré 

(2011, p. 232), “desempenha importante papel no equacionamento da política ambiental”, 

pois o cidadão com acesso à informação tem uma melhor participação nos debates e nas ações 

que lhes competem, principalmente no “controle social do poder”, pois estando bem 

informado, sai da condição de alienado e passa a ter um envolvimento mais efetivo nestas 

questões. 

 A Agenda 21 brasileira, documento produzido com base na Agenda 21 (ONU), 

ressalta a importância de se ter um bom sistema de informação para que o cumprimento do 

objetivo 18
28

 seja proposto como um dos seus objetivos na gestão ambiental a instituição de 

um sistema de informações com indicadores bem definidos a cerca do desenvolvimento 

sustentável para o gerenciamento das políticas públicas. 

 Na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, dentre os seus instrumentos constantes em seu art. 9º, destaca-se a questão do 

direito à informação ao determinar a criação do Sistema Nacional de Informação sobre o 

Meio Ambiente – SINIMA (inciso VII); a garantia de prestação de informações relativas ao 

meio ambiente, obrigando o poder público, na falta, a produzi-las (inciso XI); e a criação do 

Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 

recursos ambientais (inciso XII). 

                                                      
28

 Objetivo 18 – Modernização do Estado: Gestão ambiental e instrumentos econômicos. Agenda 21 Brasileira, 
Brasília (DF): MMA, 2004.  



51 
 

 De acordo com Padilha (2010, p. 263-264) tanto os órgãos do SISNAMA, quanto as 

entidades privadas estão obrigadas a disponibilizarem relatórios relativos aos impactos 

ambientais causados ao meio ambiente em decorrência de suas atividades, informações estas 

que devem ser de fácil acesso e disponíveis a todos. 

 Em geral, as informações relativas ao meio ambiente são constituídas de termos 

técnicos. Contudo, Machado (2006, p. 92), ressalta da obrigatoriedade desta ser “clara e 

compreensível” para a população, pois a informação tem que ser utilizada de imediato, sem a 

presença de especialistas. A clareza e a compreensão das informações devem estar presentes, 

não se admitindo informações complexas sobre qualquer pretexto. 

 Há de considerar que a gestão pública do meio ambiente é também realizada, através 

das informações constantes no Estudo Prévio de Impacto Ambiental, obrigatório para a 

autorização e/ou licenciamento ambiental, pois no entendimento de Machado (2006, p. 101) 

somente serão eficazes se a Administração Pública estiver devidamente informada. 

 O acesso à informação, além de tudo, é com certeza uma demonstração de cidadania, 

pois ela vai proporcionar condições de participação das pessoas na discussão dos problemas 

que lhes afetam em todos os níveis. Uma comunidade bem informada é, com certeza, uma 

comunidade ativa e participativa em todos os sentidos. 

 A informação é capaz de despertar a consciência das pessoas em relação aos diversos 

problemas que as afetam, tanto individualmente, quanto em comunidade. Nas diversas áreas 

do conhecimento, principalmente, os relacionados com a defesa do meio ambiente, assunto 

tão em voga nesses dias de escassez de recursos naturais. 

 A participação do cidadão nessas discussões será tão contundente e envolvente, quanto 

for o volume das informações recebidas e assimiladas a respeito das questões que lhes afetam, 

fato que destaca a importância da informação na vida e na participação das pessoas em todos 

os sentidos. Assim, o cidadão somente terá legitimidade para participar diretamente das 

discussões relativas aos possíveis danos que podem ser causados pelas atividades das 

necrópoles, se ele puder conhecer, estudar e manipular essas informações. 
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CAPÍTULO 3 - O CEMITÉRIO E A QUESTÃO CULTURAL 

 

 As atividades relacionadas com o cemitério também compõem o acervo cultural de 

uma sociedade, pois não há como desvincular a crença aos mortos, às religiões, às tradições, à 

fé e tantos outros costumes vinculados às necrópoles. Desta forma, procurar-se-á entender a 

cultura com seu conceito e suas formas de manifestação, o patrimônio e o bem cultural, bem 

como as questões culturais envolvendo os cemitérios.  

 

3.1 A cultura 

 

 Antes de tratar do patrimônio cultural, primeiramente, deve-se entender sobre o que é 

cultura. Este vocábulo tem muitos significados e pode ser usado de várias formas, tanto no 

sentido lato na forma dos costumes e tradições de uma sociedade, como no sentido strito, ao 

se tratar do conhecimento do homem ou de uma justificativa para seu agir. 

 Como bem leciona Miguel Reale (1977), a palavra „patrimônio‟ é empregada 

frequentemente na Constituição Federal de 1988 em sentido amplo e não estritamente 

jurídico, para indicar uma riqueza que o governo e o povo devem preservar, sem perda; 

evidentemente de seu adequado aproveitamento econômico. É neste sentido amplo, 

significando riqueza, patrimônio moral, cultural e intelectual que a Constituição emprega a 

palavra patrimônio no art. 216, ou seja, da mesma forma que a Unesco proclamou Ouro Preto 

e Olinda como patrimônios mundiais. 

 Cultura, dependendo do ponto de vista, tem muitos significados. Numa ideia de que a 

vida é diretamente influenciada pelo meio em um determinado espaço e tempo, nas palavras 

de Guimarães (2013, p. 29) ela seria “um conjunto de valores, saberes, costumes, modo de 

vida, comportamentos, influências geográficas perante o ambiente em que se vive”. Contudo, 

as ações do homem, para este autor, também podem ser justificadas pela sua natureza, ou seja, 

“o ser humano é determinado em suas ações e pensamentos pela natureza”. Assim, será 

justamente a dualidade entre cultura e natureza que irá determinar o que realmente comporá o 

patrimônio cultural a ser protegido. 

 O significado da palavra cultura, para Santos (1984) tem uma conotação bem mais 

polêmica. Para ele sobre cultura pode-se entender muita coisa, dependendo do ponto de vista 

e do uso. No senso comum, cultura está muito associada a estudo, educação, formação 

escolar. Por vezes se fala de cultura para se referir apenas às manifestações artísticas, como 
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teatro, música, pintura e escultura. Outras vezes, ao se falar de cultura atualmente, ela é quase 

identificada com os meios de comunicação de massa, tais como rádio, cinema, televisão. Ou 

então cultura diz respeito às festas e cerimônias tradicionais às lendas e crenças de um povo, 

ou a seu modo de se vestir, à sua comida, a seu idioma. Tal lista pode ser ampliada. 

 No vernáculo, o termo “cultura” pode ser entendido, dentre outros, como “[...] o 

complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações 

artísticas, intelectuais, etc., transmitidos coletivamente, e típicos de uma sociedade. O 

conjunto dos conhecimentos adquiridos em dado campo”. (FERREIRA, 2010, p. 213). 

 O termo “Cultura”, numa visão mais abrangente, está muito bem explicado por Carla 

Amado Gomes, que assim se expressa: 

Cultura é tanto uma moda efêmera com a calça boca de sino, como um perene 

clássico da literatura como Os Maias, de Eça de Queiroz. A cultura alimenta-se 

do ar do tempo, fortalece-se ou falece ao seu sopro.a cultura como manifestação 

expressiva da sociedade de uma época é entronizada ou sacrificada de acordo 

com a dinâmica das mutações sociais. A versatilidade da cultura leva a que os 

objectos “ready made” de Duchamp ou o movimento do urban trash art sejam tão  

expressão cultural como as telas impressionistas de Van Gogh ou as sinfonias de 

Beethoven. As práticas culturais são objecto de reinvenção constante; daí que 

haja uma tendência a proteção veiculada pelo Direito à cultura simbólica, 

reconhecida enquanto forma de agir de um grupo social num determinado espaço 

e tempo. (GOMES, 2011, p. 119). 

 

Para o jurista Miguel Reale o termo “cultura”, pode ser assim conceituado: 

É o conjunto de tudo aquilo que, nos planos material e espiritual, o homem 

constrói sobre a base da natureza, quer para modificá-la, quer para modificar-se a 

si mesmo. É desse modo, o conjunto de utensílios e instrumentos, das obras e 

serviços, assim como as atitudes espirituais e formas de comportamento que o 

homem veio formando e aperfeiçoando, através da história, como cabedal ou 

patrimônio da espécie humana. (REALE, 2003, p. 24). 

 

 Apesar de toda a complexidade e imprecisão na conceituação do termo “cultura”, 

pode-se, de forma reduzida, mas muito abrangente, utilizando-se do conceito apresentado por 

Enéias Xavier Gomes (2013, p. 4), defini-la como “uma herança ou legado que projetam os 

valores de uma comunidade, referindo-se à sua história, memória e identidade”. 

 A cultura ganhou um papel muito importante na vida do homem, já que ele é um ser 

predador, com um instinto de sobrevivência bastante frágil, a ponto de a todo instante estar 

correndo riscos que parecem ser inevitáveis. Ele, além de ser capaz de se autodestruir, é capaz 

também de destruir toda a humanidade. O que tem retardado esta ação é a cultura. Mesmo 

assim, pode-se observar que e o homem individualmente passou a ter consciência da 

nocividade de seus atos ao próprio ambiente em que vive, buscando assim, condutas e ações 
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mais sustentáveis, objetivando uma preservação dos recursos ambientais. Rodrigues, (2012 

(c), p. 90) ainda afirma que “apesar de tudo, sem esse freio cultural, o comportamento 

humano seria ainda mais predatório e autodestrutivo”. 

 Realmente, como se vê, o termo cultura não pode ser conceituado ou utilizado de 

forma restrita. Como se viu ele tem vários significados e pontos de vistas além de abranger 

situações ora abstratas, ora objetivas. 

 A cultura se valoriza enquanto serve ao homem para pensar a significação – e impor 

um significado – ao que produz, cria, interage e se encontra na natureza. A preservação do 

patrimônio cultural é de suma importância, não só para a história, como para a identidade 

cultural de um povo, pois ela, desde os tempos remotos, esteve presente na vida do homem. 

Não há como falar do ser humano, sozinho ou em sociedade, sem falar da cultura. Ela sempre 

esteve presente de alguma forma, justificando um comportamento ou uma forma de agir do 

indivíduo, da comunidade local e até da sociedade como um todo. Por isto está estabelecido 

na Constituição Federal de 1988 como um direito. 

 

3.2 A Cultura como direito fundamental 

 

 A Constituição Federal de 1988 tratou a cultura como um direito do cidadão ao 

prescrever, em seu art. 215 que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 1988). Embora outorgue o direito à cultura, a 

Constituição Federal estabelece direitos e deveres, já que também delega ao cidadão o dever 

de preservar e colaborar na gestão do patrimônio cultural. 

 Nesse sentido, de acordo com Carrasco e Nappi (2009, p. 46), o conceito de cultura 

tornou-se mais abrangente, já que o patrimônio cultural, num enfoque antropológico, passou a 

valorizar não só o produto resultado do fazer humano, representado pelos bens materiais, mas 

também o processo, ou seja, “os modos de criar, fazer e viver”, representado pelos bens 

imateriais.  

 O dever de preservar a patrimônio cultural, conforme o art. 216, § 1º do texto 

constitucional, é partilhado entre a sociedade e o Estado, ou seja, o cidadão tem garantido o 

direito à cultura e a participação da gestão do patrimônio cultural, além de ter o dever de 

colaborar para com a sua preservação. 
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 O patrimônio cultural brasileiro, conforme o texto constitucional é composto tanto dos 

bens materiais (móveis e imóveis, v.g. objetos obras, edificações, etc.), como os imateriais 

(tradições e expressões transmitidas de geração para geração, por exemplo, artes, rituais, 

comemorações, práticas, saberes das comunidades tradicionais, etc.). 

 Para Henkes, Gastal e Mielke (2013), o direito à cultura tornou um direito 

fundamental de terceira dimensão, direito este, relacionado com os direitos de solidariedade e 

fraternidade. Neste mesmo sentido, Bonavides (1999, p. 517-518) também afirma que o 

surgimento dos direitos culturais, ocorrido no século XIX, veio não só para as presentes, 

como também para as futuras gerações, acompanhados de humanismo e solidariedade. 

 Assim, Henkes, Gastal e Mielke (2013, p. 239-240) afirmam que ao participar da 

proteção do patrimônio cultural, “o cidadão estará exercitando sua cidadania cultural” e, desta 

forma, envolvendo-se na construção da sociedade e, o mais importante, cumprindo com o 

dever imposto a ele pela CF/88. O papel do patrimônio cultural é muito bem descrito por 

Lúcia Reisewitz, que sobre o tema ressalta: 

[...] o grande papel do patrimônio cultural é o da manutenção, construção ou 

reconstrução da identidade (pessoal e coletiva) de modo, sobretudo, a 

proporcionar, ao indivíduo e ao grupo: a) um sentimento de segurança, uma raiz, 

diante das acelerações da vida cotidiana na atualidade; b) o combate contra o 

estranhamento das condições de existência, ao proporcionar a vinculação do 

indivíduo e do grupo a uma tradição, e de modo particular, a resistência contra o 

totalitarismo, que faz da criação de massas desenraizadas o instrumento central 

de uma manipulação em favor da figura atratora do ditador apresentado como 

único ponto de referência e orientação. (REISEWITZ, 2004, p. 101). 

 

 A proteção do patrimônio cultural tem uma relação muito grande com a dignidade da 

pessoa humana, visto que ela possibilitará à sociedade manter vínculos com o passado, 

proporcionando o enraizamento, o sentimento de pertencimento, a manutenção da história e a 

memória da sociedade brasileira. 

 A dignidade da pessoa humana é assinalada por Comparato (1999, p. 20) não apenas 

pelo fato de ser ela, “diferente das coisas, um ser considerado e tratado como um fim em si e 

nunca como um meio para a consecução de determinado resultado”. Ela deriva também do 

fato de que, a pessoa, fundada em sua vontade racional, vive em condições de autonomia, pois 

na linguagem dos direitos e deveres, a comunidade dos seres morais, de acordo com 

Habermas (2010, p. 46), que “fazem as suas próprias leis, refere-se a todas as relações que 

necessitam de um regulamento normativo”. E é a partir deste fato, como assinalou Fábio 
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Konder Comparato, que se pode afirmar que todo homem tem dignidade e não preço, como as 

coisas. 

 Destarte, pode-se dizer que todo cidadão tem direito a uma vida digna, a qual será 

assegurada o devido respeito, garantido os seus direitos e reconhecendo os seus deveres como 

cidadão. Neste contexto, pode-se dizer que a dignidade é uma forma de valorização do ser 

humano. 

 A dignidade deve ser garantida a toda e qualquer pessoa, pois ela é considerada como 

um dos princípios embasadores do ordenamento jurídico, sendo, inclusive, considerada como 

um direito-garantia fundamental expresso no art. 1º, III da CRFB/88. 

 Juridicamente, Ingo Wolfgang Sarlet afirma que se pode visualizar no princípio da 

dignidade humana,  

[...] um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 

tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 

a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável da própria e nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão. (SARLET, 2011, p. 63). 

 

 O termo dignidade é abordado por Habermas (2010, p. 41-53) tanto no plano moral 

quanto no jurídico, a partir de uma simetria de relações entre seres morais, que, enquanto 

integrantes de uma comunidade, podem estabelecer obrigações recíprocas e esperam de todos 

um comportamento de acordo com o previsto em leis, o que quer dizer para Habermas, que a 

dignidade humana somente encontra sentido nas relações interpessoais de reconhecimento 

recíproco. 

 Habermas foca seu estudo sobre a dignidade humana no processo de individualização 

como um processo social. Para ele, a construção da identidade pessoal passa pela via social, 

em razão das relações existentes entre os seres daquela comunidade, identidade esta que surge 

a partir do nascimento do ser, que é o ato que remete para a natureza racional social do 

homem, ou seja, será a partir do momento em que o ser humano passa a ter consciência do ser 

e do valor da vida, é que ele passará a ser digno. 

 Na visão do filósofo, a dignidade da pessoa humana surge com o seu nascimento, 

porém, é através da dignidade da vida que irá justificar a proteção ao embrião, como também, 

a proteção e o respeito ao cadáver. Contudo, ressalta-se que apesar de Habermas (2010, p. 51) 

entender que a pessoa somente existe após o seu nascimento, ele defende a chamada 

“socialização por antecipação”, por concordar que a vida humana pré-natal também goza de 



57 
 

proteção porque tem deveres morais e jurídicos, os quais, inclusive podem-se estender para a 

vida pós-morte, onde se também se tem deveres morais, jurídicos, sociais e culturas que são 

respeitados por todos. 

 O respeito às tradições e às culturas de uma sociedade, que no caso em questão, 

envolvem a preservação da memória, o cuidado e o sentimento aos restos mortais das pessoas 

que falecem é uma forma de demonstrar o respeito à dignidade da pessoa humana, pois além 

de reconhecer que as pessoas tem dignidade, aceitam-se também as consequentes obrigações 

entre elas. 

 A Constituição Federal de 1988 consolida a importância da preservação ambiental ao 

estabelecer entre os direitos e garantias fundamentais o direito à vida e à dignidade humana, 

cláusulas pétreas, que informam todo o ordenamento jurídico, impondo a perspectiva de um 

meio ambiente equilibrado (art. 225 da CF) como mecanismo capaz de garantir o pleno 

exercício desses direitos fundamentais. 

 A cultura, como nos ensina Moreira (2013, p. 109) tem íntima relação com meio 

ambiente natural, já tradicionalmente reconhecido e validado. José Afonso da Silva endossa 

tal entendimento ressaltando que: 

O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a 

natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, 

compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o 

patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico. 

O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em 

todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do 

ambiente compreensiva dos recursos naturais e culturais. (SILVA, 2009, p. 20). 

 

 Assim, na visão destes autores, existe o entendimento de que os bens ambientais são 

tidos como gênero, ao passo que os bens naturais e os culturais seriam espécies, com base no 

tratamento constitucional instituído pela Constituição de 1988 e seguido pela legislação 

infraconstitucional, a exemplo da Lei 9.605/98 que criou, ao lado dos crimes contra os bens 

ambientais naturais (fauna, flora, recursos atmosféricos, hídricos), também os crimes contra o 

ordenamento urbano e o patrimônio cultural, e que com isso, segundo Moreira, (2013, p. 110),  

“consolidando uma visão unitária, sistêmica e holística
”29

. 

                                                      
29

 Holística – que dá preferência ao todo ou a um sistema completo, e não à análise, à separação das 
respectivas partes componentes. 
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 Essa classificação acompanha a linha internacional proposta pela Convenção sobre a 

Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, aprovada pela Unesco em 1972, bem 

como, com a trazida pela 33ª reunião da Conferência Geral das Organizações das Nações 

Unidas
30

, aprovada pelo Brasil através do Decreto Legislativo nº 485, de 20 de dezembro de 

2006, que aprovou o texto da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais, na qual destaca-se, entre outras, as seguintes premissas para a proteção 

e a promoção da diversidade de expressões culturais: 

- a importância da diversidade cultural para a plena realização dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais proclamados na Declaração Universal 

dos Direitos do Homem e outros instrumentos universalmente reconhecidos, 

- a cultura assume formas diversas através do tempo e do espaço, e que esta 

diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade das identidades, assim 

como nas expressões culturais dos povos e das sociedades que formam a 

humanidade. 

- a importância dos conhecimentos tradicionais como fonte de riqueza material e 

imaterial, [...]. (UNESCO, 2005). 

 

 O Brasil vem demonstrando, com os diversos encontros técnico-jurídicos, que tem 

consolidado a compreensão sobre o tema. Dentre os vários encontros, cita-se:  

 O III Encontro Nacional do Ministério Público na Defesa do Patrimônio Cultural, 

realizado na Capital Federal, em Brasília (DF), onde foi produzido um documento (Carta de 

Brasília)
31

, no qual assevera que “o patrimônio cultural é uma das dimensões do meio 

ambiente, meio este, que não se resume a aspectos meramente naturalísticos. Assim, a tutela 

do patrimônio cultural deve ser efetivada dentro do sistema jurídico que informa o Direito 

Ambiental”. (MPE, 2006, sp) 

 Na Carta de Ouro Preto
32

, faz-se o seguinte esclarecimento sobre o patrimônio 

cultural: 

                                                      
30

 UNESCO. Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. Paris: 2005. 
Disponível em:  
<http://gajop.org.br/justicacidada/wp-content/uploads/convencaodiversidade_oficial_1174079123.pdf>. 
Acessado em 27 abril 2015. 
31

 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Carta de Brasília: III Encontro Nacional do Ministério Público na Defesa 
Patrimônio Cultural. Brasília (DF). 2006. Dsponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%
2F%2Fwww.mpmg.mp.br%2Flumis%2Fportal%2Ffile%2FfileDownload.jsp%3FfileId%3D8A91CFA947BB6ED6014
7F99E35120393&ei=cpQ-VZLuDo-QyQT9goGIAQ&usg=AFQjCNHq-aM-QJ1ZyBtJBp1bAR9xIUyeBQ&sig2=Wi25-
y_HPsWWadB7XAxaTw>. Acessado em 27 Abril 2015. 
32

 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Carta conclusiva – encontro de Ouro Preto – Patrimônio Cultural. Minas 
Gerais: 2009. Disponível em: <http://www.iepha.mg.gov.br/banco-de-noticias/632-carta-conclusiva-encontro-
de-ouro-preto-patrimonio-cultural>. Acessado em: 27 abril 2015. 
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Há duas visões de patrimônio cultural: uma, essencialista, vê atributos internos, 

imanentes, intrínsecos das coisas. Está presente no Decreto-lei nº 25/37. Outra 

visão é aquela que considera patrimônio cultural aquilo que possui valor para a 

sociedade. Essa perspectiva aparece no art. 216 da CF que trouxe a integração 

social como a matriz da cultura. (MPE, 2009, sp) 

 

 A dignidade da pessoa humana não pode ser dissociada da necessidade ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem como ao respeito da diversidade cultural, 

característica da condição humana. 

 Em seu item 02, a Carta de Brasília salienta que ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado está inserida a dimensão cultural, “porque não há que se falar em vida, dotada de 

qualidade, quando se arredam os valores associados à cultura”. (MPE, 2006) 

 O reconhecimento do valor cultural e sua relação com a qualidade de vida dos seres 

humanos é, portanto, fundamental para a efetivação dos direitos individuais indisponíveis, 

previstos da Constituição de 1988, em razão de sua dependência solidária e comunitária às 

presentes e futuras gerações. 

 

3.3 Direito do Patrimônio Cultural 

 

 Tendo-se como partida o conceito de Ferreira (2010, p. 213) de que cultura é um 

complexo de padrões de comportamento, de crenças, manifestações artísticas e outras, pode-

se então conceituar “direito do patrimônio cultural”, sob a ótica de Gomes (2013, p. 4), como 

“um conjunto de normas e princípios que protegem os valores dos diferentes grupos e classes 

sociais de todas as regiões, no que diz respeito à sua identidade, memória e ação”, que 

consiste em vários instrumentos legais de preservação dos registros do passado, 

imprescindíveis e essenciais para a manutenção da identidade cultural (coletiva) de um povo.  

 O conceito tradicional de patrimônio cultural adotado pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de 

novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, no 

caput do art. 1º, considerava apenas a vertente material da proteção, propondo a preservação 

de bens físicos, em razão do seu excepcional valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico e bibliográfico. 
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 O Decreto, conforme § 2º do art, 1º, equiparava a esses bens, os monumentos naturais, 

os sítios e as paisagens que importassem proteger, em função de sua feição notável natural ou 

agenciado pela indústria humana (§ 2º do art. 1º, do Dec-lei 25/37)
33

. 

 O legislador constituinte, segundo Miranda (2006, p. 55) optou por ampliar tal 

conceito, partindo da noção de cultura, ao invés da de história e estabelecendo a proteção 

tanto para os bens de natureza material como imaterial. 

 Assim, atualmente, entende-se o patrimônio cultural em suas duas vertentes, a tangível 

ou material, constituídos pelas coisas corpóreas e palpáveis, como as edificações, os 

monumentos, as estátuas, os documentos, os sítios urbanos, e outros, já constante da teoria 

tradicional, e a intangível ou imaterial, que se incluem nesse conceito as formas de expressão 

e os modos de criar, fazer e viver, considerando os saberes, as celebrações, as formas de 

expressão e os lugares em que se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas, 

autônoma e associável ou não à primeira. (MIRANDA, 2006, p. 56). 

 A Constituição Federal de 1988, no artigo 216, conceituou o patrimônio cultural 

brasileiro como: 

[...] os bens da natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas 

de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988, sp). 

 

 O legislador constituinte inovou no direito constitucional brasileiro ao inserir no art. 

216 um conceito amplo, diversificado, aberto e em constante transformação. Amplo, no 

sentido de que seu significado e sua abrangência estão de acordo com as normas jurídicas, 

inclusive com o desenvolvimento do conceito de valor histórico, que prescreve, em seu caput, 

a proteção de bens individualmente ou em conjunto, desde que “portadores de referências à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”, 

(Brasil, 1988, sp), sem a exigência de valor excepcional, e ainda os de valor sociológico, já 

que ela incluiu a defesa de bens imateriais ao lado dos bens materiais. Diversificado, porque 

                                                      
33

 Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes 
no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os 
monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importem conservar e proteger pela feição notável 
com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. 
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ficou aberto a vários diplomas legislativos. Aberto e em transformação, já que o patrimônio 

cultural não é uma coisa estanque, é mutável e está em constante atualização, sempre 

acompanhando o desenvolvimento histórico e ainda, depende de que a sociedade sinta e 

perceba a necessidade concreta de proteção e valorização. 

 Cabe salientar que o patrimônio cultural, como já foi visto, é constituído por bens 

compostos de significativo e particular valor para uma comunidade e, que segundo Blank 

(2013, p. 79) são “verdadeiras referencias materiais ou imateriais, representativas de fazer, ser 

e viver dos distintos grupos formadores da nação”. Quando se tem uma ação contra o 

patrimônio cultural, tido como um direito difuso há de considerar que esse grupo ou essa 

coletividade será atingido em relação aos seus valores intangíveis. 

 Hodiernamente, a doutrina contemporânea dominante considera o patrimônio cultural 

como direito fundamental e difuso independente da análise que se faça, ou seja, analisando-o 

de forma isolada ou considerando-o como um aspecto do amplo conceito de meio ambiente. 

 Para Crawford (2013, p. 204) o patrimônio cultural é um “direito fundamental de 

terceira geração”, pois sua proteção beneficia os seres humanos como um todo, na “medida 

em que preserva sua memória e seus valores”, de forma a garantir a transmissão às gerações 

futuras. 

 O patrimônio cultural deve ser entendido como um direito indisponível, por se tratar 

de um direito difuso, e como tal deve ser protegido, principalmente, pelo dever de preservá-lo 

para as gerações futuras. Não se podendo esquecer de que a proteção ao patrimônio cultural é 

um direito transindividual difuso por buscar a tutela de interesses da coletividade e não da 

pessoa. 

 

3.3.1 Patrimônio Cultural material 

 

 O patrimônio cultural material tem importante papel na evolução histórica de uma 

sociedade, inclusive com destacado registro na Convenção para a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural, promovida pela UNESCO e assinada em Paris em 16 nov 1972, 

que não só consagrou a identidade entre os valores culturais e naturais, como criou um regime 

único de proteção internacional, através da Lista do Patrimônio Mundial, que reuniu bens do 

patrimônio cultural e natural de valor universal excepcional. 
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 A Convenção de Paris, em seu art. 1º dispõe dos bens considerados como integrantes 

do Patrimônio Cultural Mundial, ou seja: os monumentos, considerados com as obras diversas 

de escultura ou de pintura, os elementos em destaque na natureza, com valor universal 

excepcional do ponto de vista histórico, artístico e científico; os conjuntos, formados por 

grupos de construções que de alguma forma ao interagirem com a paisagem também 

demonstram valores excepcionais do ponto de vista histórico, artístico e científico; e os locais 

de interesse que são considerados as obras do homem, ou aquelas realizadas pelo homem e 

pela natureza, com a inclusão dos locais de interesse arqueológico, com um valor universal 

excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico (UNESCO, 

1972). 

 Para o art. 2º da referida Convenção são considerados como integrantes do Patrimônio 

Natural:  

Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por 

grupos de tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista 

estético ou científico;  

As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que 

constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor 

universal excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação;  

Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com 

valor universal excepcional do ponto de vista a ciência, conservação ou beleza 

natural. (UNESCO, 1972, sp). 

 

 No Brasil, no ponto de vista de Rodrigues (2012 (b), p. 54), tem-se a cultura de 

associar os cemitérios basicamente aos sentimentos de tristeza, medo, pesar, ou, dependendo 

da ótica, como um local de paz e tranquilidade, mas, na grande maioria deles, podem-se 

encontrar obras de artes arquitetônicas e esculturais de valor histórico e cultural incalculáveis. 

 Existem cemitérios ou necrópoles que são considerados pontos turísticos relevantes 

tanto em razão da beleza de seus patrimônios, quanto em relação à memória das pessoas que 

ali descansam como é o caso do cemitério mais famoso de Paris, o Pere Lachaise, que 

segundo Rodrigues (2012 (b), p. 55) é muito frequentado por turistas do mundo todo, fica 

numa colina arborizada com vista para a cidade e com sepulturas famosas e marcantes 

esculturas. 

 O mais vasto e famoso cemitério de Viena, Zentralfriedhof (cemitério central da 

Áustria), inaugurado em 1874, contém dois milhões e meio de sepulturas, as quais descansam 

artistas, músicos, arquitetos e escritores. Um dos bens culturais mais famosos de Praga é o 

Antigo Cemitério Judeu, que por mais de 300 anos era o único local onde os Judeus de Praga 
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podiam ser enterrados. Em Londres, dois notáveis cemitérios com grande interesse cultural: 

Bunhill Fields e Highgate Cementery. O primeiro foi fundado em 1665, por ocasião da 

Grande Peste (epidemia de peste negra que assolou Londres naquele ano); e o segundo, bem 

mais recente, foi inaugurado em 1839. Os seus túmulos refletem o gosto vitoriano. 

(RODRIGUES, 2012 (b), p. 56) 

 Na América do Sul, destaca-se o Cemitério da Recoleta na Argentina, mais antigo e 

aristocrático de Buenos Aires, é considerado como uma das principais atrações turísticas da 

cidade. Localiza-se em terras ocupadas pelo convento de frades Recoletos. Em 1822, com o 

fechamento do convento foi transformado em cemitério, o qual foi remodelado em 1881. 

(RODRIGUES, 2012 (b), p. 57) 

 No Brasil os cemitérios estão deixando de ser visto como um local de tristeza e de 

pesares, para ser considerado como uma fonte de arte e cultura, que fez surgir alguns projetos 

interessantes, como o projeto de visita do Cemitério de Nosso Senhor do Bonfim em Belo 

Horizonte, encontros realizados pela Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais – ABEC, 

onde se discutem além de outros assuntos a arte funerária. Assim, aos poucos está sendo 

criado o hábito de visitá-los, não se limitando às comemorações do dia de finados ou em 

ocasiões de óbitos (com a inumação), transformando-os em simples depósitos de restos 

mortais.  

 No Brasil, conforme Algrave (2008), não se tem bem caracterizado uma linha 

cronológica evolutiva da arte cemiterial, pois, não se tem uma sequência lógica, o que existe é 

um amontoado de peças dispostas de forma aleatória nas necrópoles. A arte cemiterial no 

Brasil teve início na metade do século XIX, com os imigrantes europeus que sentiam a 

necessidade de eternizar-se e transformar o seu túmulo em símbolo de prosperidade para seus 

compatriotas, inclusive os jazigos eram confeccionados por artistas e trazidos da Europa 

especialmente para o adorno desses túmulos. Desta maneira, a Europa teve influência no 

desenvolvimento tumular no Brasil. Assim, os cemitérios brasileiros refletiam as tendências 

europeias, com uma adaptação à disponibilidade material e cultural do país. 

 No final do século XIX e início do século XX, segundo Algrave (2008), houve uma 

arrancada nesse tipo de arte no Brasil, com as famílias mais abastardas contratando artistas 

europeus para construírem suntuosos túmulos e belas peças esculturais. Todas as peças 

apresentam uma riqueza extrema de detalhes, e uma leveza só alcançada por artistas de 

expressão e talentos elevados. Porém a maioria dos cemitérios não acompanhou o crescimento 

populacional, e a organização tumular ficou comprometida. Junto a este fato, registra-se o 
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descaso com a conservação de grande parte das obras e das necrópoles que contribuiu para a 

contínua degradação da arte cemiterial. Principalmente nos cemitérios mais antigos, onde as 

peças, de estimado valor histórico e artístico, estão sendo destruídas pela ação do tempo e 

também pelo vandalismo. 

 Outro fator que também deve ser observado é o fato de que poucos artistas dedicam-se 

a esta atividade, principalmente depois da criação dos cemitérios jardins, onde a presença de 

mausoléu, com sua grandeza e requinte, está praticamente extinta. Há de considerar também 

que o alto custo para essas construções, que somados aos custos para a inumação do corpo 

fizeram com que as famílias se desinteressassem em sepultar seus mortos com a nobreza de 

outros tempos. 

 Os bens culturais constituintes do patrimônio cultural material, bem como do 

patrimônio cultural imaterial destacam-se pela composição de seus valores paisagísticos, 

históricos, artísticos, bibliográficos, arqueológicos e outros. Neste contexto, destacam-se nas 

necrópoles as esculturas, os mausoléus, as lápides, as Igrejas e várias outras estruturas com 

valores, principalmente históricos, artísticos e culturais que estão sendo dilapidados com o 

transcurso temporal e a falta de iniciativa dos órgãos responsáveis pela conservação desse 

patrimônio. 

 

3.3.2 Patrimônio Cultural Imaterial 

  

 Para uma melhor compreensão do conceito de patrimônio cultural imaterial, basta 

analisar o principal documento internacional sobre o tema, a Convenção para a salvaguarda 

do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada pela UNESCO em 17-10-2003.  

 De acordo com o art. 2º, nº 1 da citada Convenção, patrimônio cultural imaterial é 

entendido como: 

as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que 

as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 

parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, 

que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a 

natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 

contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 

criatividade humana. (UNESCO 2003). 
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 Contudo, deve-se salientar que apenas as práticas compatíveis com os instrumentos 

internacionais existentes relativos aos direitos humanos, bem como com os imperativos de 

respeito mútuo entre as comunidades, grupos e indivíduos e com o desenvolvimento 

sustentável, seria considerado como patrimônio cultural imaterial. Desta forma, as práticas 

tradicionais atentatórias aos direitos humanos tais como infanticídios, mutilação genital, 

guerras tribais não se enquadram no referido conceito, não podendo então, invocar a proteção 

com base nesta Convenção, também, não se podem considerar as atividades de depredação 

ambiental, como por exemplo, a queimada, mesmo quando praticadas por populações 

tradicionais. 

 As atividades passíveis de integrarem o patrimônio cultural imaterial, estão nomeadas 

no item 2, do art. 2º da Convenção, ou seja:  

a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio 

cultural imaterial; 

b) expressões artísticas;  

c) práticas sociais, rituais e atos festivos;  

d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo;  

e) técnicas artesanais tradicionais. (UNESCO, 2003, sp). 

 

 A título de exemplo, a UNESCO, como forma de valorizar o patrimônio imaterial, 

criou em 1977, uma distinção internacional intitulada Obra-prima do Patrimônio Oral e 

Imaterial da Humanidade, concedida a espaços ou locais onde são regularmente produzidas 

expressões culturais e a manifestações da cultura tradicional e popular. 

 A Constituição Federal de 1988 trouxe no caput do art. 216, que os bens imateriais 

vão integrar o patrimônio cultural brasileiro, dividindo-o em modalidades de bens imateriais, 

dando-lhe certo destaque, pois dos cinco incisos do artigo, quatro são relativos às 

modalidades dos bens imateriais; 

 Art. 216 -  

I – formas de expressão; 

 II – os modos de criar, fazer e viver; 

 III – as criações científicas, artísticas, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

 IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais. (BRASIL, 1988, sp) 

 

 Os dois primeiros e parte do terceiro inciso do art. 216 consagram a possibilidade de 

preservação dos valores imateriais, de conteúdo sociológico e antropológico. Para Rodrigues 
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(2012 (c), p. 97) trata-se “de um patrimônio cultural intangível, não tridimensional”. E é 

exatamente a imaterialidade e a mutabilidade dinâmica que caracterizam tal categoria de bens 

que inviabilizam, em princípio, a sua preservação pelo tombamento, que pressupõe bens 

materiais determinados, cujas principais características pretendem-se preservar sem 

alterações. Por isso, o bem cultural imaterial deve ser protegido pelo Registro
34

, para que se 

possam preservar relevantes valores culturais da sociedade brasileira, que estão especialmente 

ameaçados pelo processo de globalização. 

 O quarto inciso do art. 216 enumera espaços e instrumentos utilizados em 

manifestações artístico-culturais. Tais espaços não precisam ter intrinsecamente valor cultural, 

mas apenas sediar ou serem utilizados em atividades que o tenham, o que se constituiu em 

uma inteligente inovação do legislador constitucional. O inciso alcança ainda os 

tradicionalmente protegidos bens móveis de valor cultural, porém, sem a exigência de terem 

qualidades “excepcionais” nem de serem previamente tombados. 

 Nos termos do art. 24, inc. VII, do art. 30, inc. IX e do art. 216, § 1º da Constituição 

Federal, os Estados, Distrito Federal e Municípios, como integrantes do poder ou da 

administração pública, poderão ter leis próprias de proteção cultural imaterial; observadas as 

normas gerais federais a respeito. Não só podem como devem, na medida em que o Decreto 

nº 3.551/2000, ao criar o Programa Nacional do Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro-

PNPCIB-, passou a exigir, como pressuposto para o registro, que o bem imaterial tenha 

“relevância nacional”, o problema como visto acima, é que se tem deixado ao desabrigo 

jurídico muitas manifestações culturais que são ditas e consideradas como “menos relevantes” 

(BRASIL, 2000). 

 Dessa forma, conforme esse Decreto; compreende o Patrimônio Cultural Imaterial 

Brasileiro: 

os saberes, os ofícios, as festas, os rituais, as expressões artísticas e lúdicas, que, 

integrados à vida dos diferentes grupos sociais, configuram-se como referências 

identitárias na visão dos próprios grupos que as praticam. Essa definição bem 

indica o entrelaçamento das expressões culturais com as dimensões sociais, 

econômicas, políticas, entre outras, que articulam estas múltiplas expressões 

como processos culturais vivos e capazes de referenciar a construção de 

identidades sociais (BRASIL, 2000, sp). 

 

 O registro é o ato administrativo pelo qual o Poder Público declara e reconhece o valor 

cultural preexistente em determinado bem. O valor cultural imaterial independente da pré-

existência de um prévio registro, do mesmo modo que seu congênere material independe de 

                                                      
34

 O Registro de Bens culturais está regido pelo Decreto nº 3.551 de 04.08.2000. 
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tombamento preexistente. O valor cultural tem origem na própria sociedade. E este valor, 

mesmo não oficialmente consagrado pelo Poder Público, por meio do Registro ou do 

Tombamento, como interesses difusos que são; podem e devem de acordo com o art. 1º, 

incisos III e IV da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, serem reconhecidos e protegidos por 

meio da ação civil púbica. (BRASIL, 1985) 

 Rodrigues (2012 (a), p. 53) afirma que o cidadão utilizando-se da ação civil pública, 

pode pedir a condenação do Poder Público no sentido de que ele efetue a proteção de um bem 

imaterial, mesmo na ausência de legislação específica. Neste caso, o autor da ação poderá 

provar ou aferir o valor cultural do bem por todo o tipo de prova, especialmente documental, 

testemunhal ou pericial. 

 É uma tarefa quase impossível e desnecessária para o homem querer preservar todo e 

qualquer bem cultural. O problema não estava só nas dificuldades práticas, mas também tal 

atitude poderia vir a paralisar a vida cultural que tem natureza dinâmica, já que o homem está 

sempre criando novos artefatos e costumes a cada dia. Neste caso, estar-se-ia condenando à 

estagnação a criatividade humana, com um evidente empobrecimento de seu patrimônio 

cultural. 

 Nesse contexto, com o objetivo de impedir o empobrecimento do patrimônio cultural, 

com uma consequente perda, haveria a necessidade de se preservar os produtos mais 

relevantes, como também amostras daqueles mais rotineiros, dessa mesma vida cultural. 

Desta forma, deve-se conciliar a novidade ao antigo, preservar e conservar, mantendo-se 

aqueles artefatos de interesse documental, sem que se percam a dinâmica e o pluralismo; 

característicos da atividade cultural do homem. Deve-se ressaltar que o art. 216 não se trata de 

numerus clausus, em razão da rica e dinâmica realidade do patrimônio cultural, deixando em 

aberto a possibilidade de construção de novos tipos de bens culturais. (RODRIGUES 2012 

(c), p.100). 

 O § 1º do art. 216, como lembra o professor Paulo Affonso Lemes Machado (2015, p. 

126), consagra o princípio da participação, como informativo do direito ambiental, que consta 

do princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro de 1992: “o melhor modo de tratar as 

questões do meio ambiente é assegurando a participação de todos os cidadãos interessados no 

nível pertinente”; o referido princípio termina dizendo que: “o acesso às ações judiciais e da 

administração, aí compreendidas as ações que visem à imposição de sanções e a obtenção de 

reparações de danos”. (ONU, 1992) 
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 A tradição tem seu destaque entre os tipos de patrimônios culturais imateriais 

existentes e reconhecidos pelos órgãos internacionais e nacionais, o qual será estudado a 

seguir. 

3.4 A tradição religiosa 

 

 Na ótica dos sociólogos, cultura pressupõe pelo menos duas referências: a tradição e a 

arte. Ambas são vistas como fontes de legitimidade, estabelecendo, como diria Weber, tipos 

diferenciados de dominação. Tradição e artes surgem, assim, segundo Ortiz (2000, p. 183) 

“como esferas específicas da cultura, congregando um conjunto de valores que orientam a 

cultura, congregando as aspirações, o pensamento e a vontade dos homens”. A tradição 

procura manter a história estática, buscando a memória coletiva como instituição privilegiada 

de autoridade, a tradição como os costumes desde sempre existiram. Por outro lado as artes 

contemplam de outra maneira a sociedade. Elas sublinham a existência de um universo culto, 

que demonstra educação, sentimento e fruição artística. 

 Para Ortiz, (2000, p. 185), “a tradição é penetrada, e modificada, nos seus elementos 

essenciais. Como o culto aos mortos, no México”. No passado, este culto estabelecia um 

vínculo entre os homens e seus ancestrais, ou seja, uma forma de se vivificar as relações 

sociais. 

 A tradição é aceita como forma de manifestação da cultura de uma sociedade, tanto o 

é, que a UNESCO em 1989 editou uma Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura 

Tradicional e Popular a qual teve como uma das premissas a seguinte afirmação: “a cultura 

tradicional popular integra o patrimônio universal da humanidade e é um poderoso meio de 

aproximação entre diferentes povos e grupos sociais, e de afirmação da sua identidade 

cultural” (UNESCO, 1989). Esta Recomendação forneceu elementos para a identificação, a 

preservação e a continuidade desta forma de patrimônio cultural, assim como a sua 

disseminação. Ressalta-se que desta Recomendação, a UNESCO, em sua 33ª reunião, aprovou 

a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, responsável pela 

ampliação da proteção concedida na Convenção do Patrimônio Cultural Mundial, de 1972. 

 A defesa das práticas culturais não pode ser desconectada das considerações de 

natureza humanitária, do avanço da noção de moralidade da sociedade atual e do conceito de 

sustentabilidade, na medida em que não se concebe a proteção a práticas culturais que 

impliquem em desrespeito aos direitos humanos e à preservação e proteção ambiental, já que 

a Constituição Federal de 1988 garante a todos a liberdade de práticas culturais e religiosas 
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(art. 5º, VI), mas, proíbe atos que importem crueldade contra os animais (art. 225, § 1º, VII), 

por exemplo. 

 Tal situação também foi ratificada pela Carta de Ouro Preto, exarado em seu item 04, 

confirmando “somente podem ser consideradas e protegidas como patrimônio cultural 

imaterial as práticas compatíveis com os direitos humanos, de acordo com normativas 

internacionais” (MPE, 2009, sp). Desta forma, a garantia de livre exercício das práticas 

culturais, limita-se pela prevalência do respeito aos direitos humanos e demais normas de 

cunho ambiental. 

 A preservação de um bem cultural, quando este tem sua importância reconhecida no 

meio social, ocorre de forma espontânea e vai permitir a manutenção da prática ou sua 

conservação por um maior tempo. 

 Entre várias outras formas, pode-se considerar, segundo Moreira (2013), como bem 

cultural: as tradições culturais manifestadas por festas (casamentos reais, carnaval, as todas de 

samba, as quadrilhas juninas, etc), cerimônias religiosas (peregrinação anual a Meca, cultos 

católicos, missas, rituais, etc), os modos de fazer culinários tradicionais (pizza, sushi, 

chucrute, pão de queijo, feijoada, chimarrão, etc) dos vários povos ao redor do mundo. 

 A religião é uma crença com forte apego à tradição. Para Comparato (2006, 475-476) 

“o postulado religioso, de que o ser humano foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, 

e é dotado de uma alma imortal distinta do corpo, é digno do maior respeito, mas deve ser 

considerado, tão-só, como objeto de fé”, isto é, por ele ser uma crença fundamentada na fé, 

não poderá se sujeitar-se ao critério único da razão. 

 Historicamente, a excelência do homem no mundo, na visão de Comparato (2006) foi 

justificada a partir de três perspectivas complementares e não excludentes: a religiosa, a 

filosófica e a científica. Na religiosa, fundou-se no monoteísmo que realçou a dignidade da 

pessoa humana, que segundo a bíblia sagrada, este é um ser a um só tempo celeste e terreno; 

na perspectiva da antropologia filosófica, a dignidade humana relaciona-se diretamente com 

sua condição de animal racional, nas manifestações especulativa, técnica, artística e ética da 

razão, bem como à consciência, individual e coletiva, dessa sua singularidade no mundo; por 

último, a perspectiva científica, que considera o ser humano em um constante processo 

evolutivo. 

 A religião, como visto alhures, tem um vínculo forte com a tradição, que por sua vez, 

tem grande influência na cultura de uma sociedade, principalmente nos assuntos relacionados 
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com a fé e os conceitos religiosos de salvação, assuntos estes relacionados com as atividades 

cemiteriais. 

 

3.5 A Cultura envolvendo os cemitérios 

 

 A prática do culto aos mortos é uma tradição antiga, que tem sua origem na 

compreensão do mundo antigo. Segundo Comparato (2006, p. 50), esta compreensão passa, 

necessariamente, “pelo reconhecimento de que a religião comanda a vida inteira das pessoas, 

do nascimento à morte”. É ela que vai dominar a vida no seio da família e a vida na cidade, 

inclusive para o autor, os dois grandes polos formadores da sociedade antiga, foram 

justamente a família e a cidade. 

 Na Grécia antiga, o jovem, com dezesseis ou dezoito anos, adquiria a cidadania, 

prestando diante do altar, onde se sacrificavam as vítimas propiciatórias, o juramento de 

defender a pátria e respeitar a religião da cidade. Assim, explica Comparato (2006, p. 51), 

que, da mesma forma que o altar doméstico reunia os membros da família, o mesmo sucedia 

na cidade, com o agrupamento daqueles que tinham os mesmos deuses protetores e 

celebravam em comum o mesmo culto. 

 Esse culto, na velha tradição dos povos gregos, tinha como parte mais importante, o 

respeito aos mortos, que eram considerados como entes sagrados. Estes povos tinham como 

crença, que a morte não só não extinguia a personalidade, como de certo modo divinizava a 

pessoa falecida. Na tradição deles, deixar de sepultar os mortos ou não lhes oferecer as 

refeições fúnebres prescritas pelo culto religioso era a maior demonstração de impiedade e 

desrespeito. 

 Em 496 a.C., na batalha naval das Arginusas, que culminou com a vitória dos 

atenienses sobre os espartanos, os estrategos vencedores foram condenados à morte porque 

não recolherem os cadáveres dos seus comandados, muito embora eles houvessem alegado 

que a tempestade lhes impedira de cumprir esse ato piedoso. Segundo Comparato (2006, p. 

51-52), existia na antiguidade uma prática de suspender o combate durante uma guerra, para 

que cada um dos batalhadores pudesse fazer as cerimônias fúnebres devidas aos seus mortos. 

 Nesse sentido, Comparato (2006, p. 51) afirma que “a crença generalizada na vida 

depois da morte e no caráter sagrado da pessoa do morto foi um dos traços da civilização 

antiga que perdurou até os tempos modernos. Daí a grande dificuldade, ainda no século XVI, 

em se admitir a autópsia e a dissecação de cadáveres”. 
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 Essa tradição, segundo Comparato (2006, p. 52-53), também era observada por Platão, 

que considerava que as mais belas, importantes e fundamentais matérias legislativas diziam 

respeito “à edificação dos templos, aos sacrifícios, a todo o culto em geral, tanto dos Deuses 

quanto dos Demônios ou dos Heróis, como ainda aos túmulos dos defuntos e a todas as 

obrigações de serviço que nos incumbem para com eles, a fim de que nos sejam propícios”. 

 Os povos antigos, nas palavras de Comparato (2006, p. 54), sempre viam as gerações 

passadas como “envoltas numa aura mitológica, de heroísmo e sacralidade”, justificando 

assim, o apego desses povos com as tradições de seus antepassados. Nesta época, introduzir 

um costume estrangeiro era considerado crime punível com a morte.  

 Portanto, ignorar ou mudar esses usos e costumes imemoriais, por menor que fosse, 

seria abalar os fundamentos da ordem social. Este fato também era corroborado por 

Aristóteles, ao sustentar que os costumes tinha mais força que as leis escritas
35

. 

 A força da tradição está muito bem justificada por Fábio Konder Comparato, quando 

ele assinala: 

Sem dúvidas, as sanções ligadas à violação das regras do costume diferiam muito 

daquelas impostas pela lei. Nem por isso, contudo, eram menos temidas. Um só 

exemplo basta para demonstrar o fato. Na famosa oração fúnebre que pronunciou 

em homenagem à memória dos que tombaram no primeiro ano da Guerra do 

Peloponeso (431 a. C.), Péricles assinalou, como razão da excelência da 

democracia ateniense, o fato de que os cidadãos obedeciam às leis, “sobretudo 

(malista) àquelas que, embora  não escritas (ágraphoi), têm sua transgressão 

sancionada pela desonra”, ou seja, uma sanção que consideramos hoje puramente 

moral. (COMPARATO, 2006, p. 55-56). 

 

 A tradição imemorial de caráter religioso da antiguidade é que transformava a lei 

superior à vontade humana. No período republicano de Roma, nas anotações de Comparato 

(2006, p. 69), a preocupação com a observância e cumprimento dos costumes tradicionais 

(cura morum) era de tal ordem, que se chegou a atribuir aos censores o poder de julgar e 

punir, qualquer categoria de cidadão por seus desvios de comportamento pessoal, tanto na 

vida pública, quanto na privada. 

 No caso dos cemitérios importa-se a perspectiva religiosa, que utiliza da fé como 

forma de explicar alguns comportamentos na vida dos homens relacionados, principalmente, 

com a salvação de sua alma. Karl Rahner, em seu Curso fundamental da fé, assim se 

manifesta quanto à relação da religião com a história da salvação: 
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 Política 1287 b, 5-7. 
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O homem, porém, enquanto ser pessoal que goza de transcendência e liberdade, 

é ao mesmo tempo um ser inserido no mundo, no tempo e na história. Essa 

afirmação é fundamental para descrever os pressupostos que a mensagem cristã 

faz acerca do homem. Pois, se o âmbito da transcendência e da salvação não se 

inserisse de início na própria história do homem e no seu existir no mundo e o 

tempo, a questão da salvação e a mensagem da salvação não poderiam acontecer 

historicamente nem se referir a uma realidade histórica. (RAHNER, 1989, p. 55). 

 

 A Epístola aos Romanos (Rom 16,26) escreve que a fé é uma “obediência”. Neste 

contexto, Paiva (1973, p. 13) vai explicar que esta obediência quer dizer “ir atrás de, seguir a, 

acompanhar. Expressa ação, doação, vida”. DATTLER (1978, p. 21) exemplifica com o 

Salmo 30 a relação entre o cemitério e a obediência à fé na salvação da alma: “Senhor, 

livrastes a minha alma do sepulcro, pusestes-me a salvo dos que descem ao túmulo (Sl 30,4)”. 

 O ato de cultuar os mortos pode ser justificado no Evangelho de Mateus que diz: 

“Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados”.
36

 Este consolo é a certeza da 

vida perfeita depois da morte. Assim, mesmo acreditando nesta verdade, o crente, demonstra 

com o choro que suporta a vida terrestre com todas as suas imperfeições e falhas. (DATLER, 

1978). 

 Para Motta (2009, p. 73), as sociedades ocidentais sempre se preocuparam em 

preservar ou guardar os vestígios dos mortos, “seja por meio das construções de túmulos 

monumentais, como em algumas civilizações do passado e também nos primeiros cemitérios 

secularizados, seja em suas versões contemporâneas, nos cemitérios jardins ou nos cemitérios 

verticais”. 

 O culto aos mortos constituía uma prática fundamental em todas as religiões, inclusive 

as mais primitivas. Segundo Zarur (1998, p. 19) havia a ideia de uma festa relacionada com a 

prática ligada aos cultos agrários, que simbolizava que os defuntos, como as sementes, eram 

enterrados simplesmente à espera de um novo nascimento, ou seja, um retorno à vida. 

 Para materializar esse ato de cultuar os mortos, a Igreja Católica instituiu oficialmente 

ao dia 02 de novembro a celebração de Finados, que é a comemoração que se faz em honra e 

respeito aos mortos. A comemoração do primitivo dia de finados é uma tradição antiga com a 

realização de orgias generalizadas e banquetes junto aos túmulos. Os hindus ainda 

comemoram o dia dos mortos em plena festa da colheita. Os gregos e os romanos da 

antiguidade relacionavam o culto das almas dos mortos com o cerimonial da vegetação. Os 
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 Evangelho segundo Mateus 5,4. 
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Alemães tinham, até pouco tempo, o costume de celebrar o dia de finados espalhando terra 

colhida nos cemitérios sobre os campos de cultivados. (ZARUR, 1998, p. 19) 

 O Dia de Finados para Ribeiro (2008, p. 210) é “data simbólica para o afloramento de 

sensibilidades inerentes ao fenômeno físico da morte” e, sendo um dia típico do calendário 

cristão de comemoração de todos os fiéis defunto. Eram organizados ritos, esperando-se dos 

visitantes – geralmente, familiares – manifestações que expressassem lamento, pesar e fé 

durante o dia destinado à lembrança dos que ali descansavam. 

 Para Zarur (1998, p. 19), os ritos realizados no cemitério no Dia de Finados, tais como 

as missas, as bênçãos dos túmulos e das novas catacumbas, os responsos, a sacralização do 

local e do culto aos mortos, os discursos realizados, as solenidades enfim, materializam a 

sensibilidade religiosa em torno da morte. 

 Em algumas regiões do Brasil, o Dia de Finados ultrapassa o caráter emotivo, não se 

limitando à manifestação da saudade, mas uma oportunidade para a realização de banquetes 

fúnebres, bailados e jejuns em homenagens aos mortos. Esta tradição ainda é prática na 

atualidade em todo mundo, que é marcada pela visita aos cemitérios, acompanhadas de 

orações de louvores aos mortos. (ZARUR, 1998). 

 A religião tornou-se uma importante ferramenta da igreja, para convencer o homem na 

existência de outra vida, em outro plano, e que existe uma salvação para a sua alma. É a 

crença nessa salvação que faz com que as pessoas busquem em vida a prática de ações, que 

acreditam através da fé ser capazes de levá-los ao encontro de Deus, e assim, alcançarem a 

glória e a paz, conforme os dogmas desta religião. 

 Além de toda esta celeuma com as questões culturais, envolvendo a religiosidade, a fé, 

os costumes e as tradições, não se pode esquecer os problemas que as atividades cemiteriais 

causam ao meio ambiente, como será objeto do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 - O CEMITÉRIO COMO AGENTE DE DEGRADAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE 

 

 Neste capítulo será estudado o meio ambiente, seu conceito e a necessidade de 

protegê-lo para esta e as futuras gerações, conforme está previsto no art. 225 (caput) da 

Constituição de 1988. O meio ambiente por ser um bem coletivo, sua proteção é de 

responsabilidade de todos, da administração pública como do particular como um todo. 

 O homem por se constituir em um ser vivo, ao morrer dá início ao processo de 

decomposição de sua matéria. Deste processo resulta a produção do necrochorume
37

, que por 

ser um produto altamente tóxico, torna-se responsável por grande parte da contaminação ao 

meio ambiente causada pelos cemitérios. 

 Antes de abordar os impactos do corpo humano no solo, necessário se faz desenvolver 

alguns conceitos relacionados com a preservação do meio ambiente. 

 

4.1 O meio ambiente, conceito e proteção 

 

 Na legislação brasileira, até o ano da edição da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

que estipulou a Política Nacional do Meio Ambiente, não havia um conceito legal e regular 

pronto de meio ambiente. O art. 3º, I da citada norma, conceitua Meio Ambiente como “a 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. (BRASIL, 1981, sp). 

 Esse conceito, segundo Bessa (2014, p. 580), deve ser interpretado de forma 

abrangente, em sintonia com a Constituição Federal de 1988, de forma que sejam inseridos 

“os aspectos sociais, culturais e econômicos, além dos aspectos de ordem física, química e 

biológica”, conceituando Meio Ambiente como “um conjunto de ações, circunstâncias, de 

origem culturais, sociais, físicas, naturais e econômicas que envolve o homem e todas as 

formas de vida”.  

 A Resolução CONAMA 306/2002, no item XII, do anexo I, conceitua de forma 

expressa meio ambiente como sendo o “conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas”. 
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 “O Necrochorume é uma solução aquosa de cor castanho acinzentada, viscosa, de cheiro forte, rica em sais 
minerais e substâncias orgânicas complexas e biodegradáveis, como a cadaverina e a putrescina”. PACHECO, 
(2012, p. 133). 
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 O art. 225 da CRFB/1988 ao determinar que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, passa a 

tratá-lo com um bem ambiental. 

 De acordo com Thomé (2015, p. 119-120) para a Constituição de 1988, o meio 

ambiente é protegido como um direito subjetivo, quanto objetivo. Objetivamente ao 

reconhecer o direito ao meio ambiente equilibrado como um dever ou uma obrigação estatal, 

enquanto que na esfera objetiva, vai considerar o meio ambiente equilibrado como um direito 

individual de acesso, uso e gozo de um ambiente saudável. 

 Nesse sentido, observa-se Deus (2003) que ao tratar o meio ambiente como um bem 

de uso comum do povo, ele sai da perspectiva do direito individual e passa a ser visto como 

direitos difusos, os quais irão pertencer a todos indistintamente, inclusive, não se restringindo 

apenas ao ser humano e, sim, a todas as formas de vida. 

 Para se entender o termo difuso, será utilizado o conceito disposto no art. 81, I da Lei 

Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre o Código de Defesa do 

Consumidor que afirma que “interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para os efeitos 

desse Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de quem sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. 

 Nesse caso, o meio ambiente é um direito que assegura a qualquer pessoa a usufruir o 

benefício do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este direito não é limitado 

apenas aos brasileiros, natos ou naturalizados, mas, a todas as pessoas indistintamente, pois, 

segundo Thomé (2015, p. 121) o termo Todos apresenta uma “conotação difusa no que se 

refere aos destinatários das normas de proteção ambiental. 

 Outro fator importante que deve ser lembrado é que os direitos fundamentais não são 

apenas aqueles previstos no art. 5º da Constituição, mas também aqueles previstos em outros 

dispositivos da Carta Magna brasileira. 

 O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem ambiental e como tal, possui 

sua natureza jurídica de bem difuso, conforme afirma Tereza Cristina de Deus: 

O bem ambiental constitucional é o meio ambiente equilibrado – seja o meio 

ambiente natural, artificial, cultural ou do trabalho – a que todos têm direito, por 

ser este bem essencial à vida com sadia qualidade, viabilizando a dignidade 

humana, que é um dos fundamentos de nossa república. Quando a Constituição 

Federal diz que o bem ambiental é „de uso comum do povo’, assim o faz 

justamente para enfatizar que todos têm direito a usufruir do proveito de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por tal motivo o bem ambiental – a 

que todos tem direito – será invariavelmente objeto de conversão de apenas de 

um tipo de interesse: o difuso. (DEUS, 2003, p. 65). Grifo do autor. 
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 Os direitos difusos são de natureza indivisível, em razão do bem jurídico que se quer 

tutelar ou proteger, partindo do pressuposto que este direito não é susceptível de ser repartido 

em cotas e distribuído a pessoas ou grupos preestabelecidos (DEUS, 2003). O bem ambiental, 

na sua maioria, é indivisível em razão de sua natureza. Thomé (2015, p. 122) ainda afirma que 

além da natureza indivisível do direito ao meio ambiente saudável, existe o fato de que ele 

envolve segmentos indeterminados da sociedade. 

 Destarte, o meio ambiente, segundo a Lei nº 6.938/81, em seu art. 2º, inciso I, é 

considerado como “um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 

tendo em vista o uso coletivo”. Machado (2015, p. 51) considera esta definição bastante 

ampla e genérica, uma vez que ela “vai atingir tudo aquilo que permite a vida, que a abriga e 

rege”. 

 A Constituição Federal do Brasil não limitou o conceito de meio ambiente apenas na 

esfera dos recursos naturais, ela consagra e consolida o amplo conceito legal do meio 

ambiente com todos os recursos naturais e culturais, vivos e não vivos. Para Paulo Affonso 

Leme Machado, no conceito, contém uma nova dimensão, a do „bem de uso comum do povo‟. 

O interessante para este autor, é que o conceito anterior não é substituído, mas, sim, ampliado, 

pois, para ele foi inserido “a função social e a função ambiental da propriedade (arts. 5º, 

XXIII, e 170, III e VI) como bases da gestão do meio ambiente, ultrapassando o conceito de 

propriedade privada e pública”. (MACHADO, 2015, p. 150) 

 Nessa mesma linha de pensamento, José Afonso da Silva esclarece que: 

o conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a 

Natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, 

compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o 

patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arqueológico” (SILVA, 

2004, p. 20) 

 

 A necessidade de uma discussão e de uma conscientização a respeito da importância 

de se proteger a natureza é que fez surgir o direito ambiental em todo o mundo. Tal fato tem 

sido destacado por Ferreira e Ferreira (2012, p. 159) que diz ter sido através dos estudos da 

ecologia que se “despertou a humanidade a respeito da existência de uma complexa rede de 

interdependência dos organismos vivos entre si e em relação ao seu meio físico, fornecendo 

os primeiros subsídios para o surgimento de ações, visando garantir a manutenção dos 

processos ecológicos que permitem a existência da vida humana no planeta”. 

 A Lei nº 6.938/81, em seu art. 3º, inciso V, descreveu os recursos naturais como: “a 

atmosfera, as águas interiores superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o 
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solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora”, que, para Milaré (2011, p. 148) 

estes recursos naturais fazem “parte de um conjunto mais amplo, os „recursos ambientais‟”. 

 A Constituição Federal de 1988 instituiu uma maior abrangência ao conceito de tutela 

do meio ambiente, como já dito alhures, ou seja, seu objeto de atuação foi significativamente 

ampliado, deixando de tutelar o meio ambiente, apenas sob a ótica econômica dos recursos 

naturais, para tutelá-lo como um bem patrimonial, composto de bens materiais e imateriais. 

 Isso porque, segundo Ferreira e Ferreira (2012, p. 159) ao constitucionalizar como 

direito fundamental o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como elemento 

essencial à sadia qualidade de vida para toda a coletividade, “recepcionando-o a conceituação 

prevista no Art. 3º da Lei n. 6938/81 e, ao mesmo tempo, ampliando o seu significado ao 

atrelar sua defesa à satisfação do bem-estar da população”. 

 Destarte, deve-se salientar a tutela ao meio ambiente aparece como objeto central e 

prioritário da proteção constitucional, mas lembrado por Ferreira e Ferreira (2012, p. 159), 

que ele tem sua finalidade direcionada à satisfação da qualidade de vida do ser humano 

conforme as condições ambientais existentes. 

 Nessa linha de pensamento, Goulart e Fernandes (2012, p. 147) vão dizer que o direito 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado configura-se, em verdade, como uma 

ampliação ao direito à vida, “seja sob o prisma da existência física e saúde da humanidade, 

seja pela dignidade inerente a essa existência, uma vez que é a qualidade de vida que faz com 

que se tenha sentido a vida”. Tendo-se em vista tal entendimento, o Poder Público se vê 

obrigado a intervir no sentido de evitar a ocorrência de riscos ambientais prejudiciais à 

própria vida, independentemente da sua origem. 

 O meio ambiente, conforme o Princípio nº 1 da Declaração de Estocolmo das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972
38

, foi considerado como um direito fundamental 

de terceira geração.  

 Os direitos de primeira geração têm seu principal marco as Constituições norte-

americana, 1787 e a francesa, 1791, que na luta contra o absolutismo que reinava à época, 

protegia valores de uma sociedade liberal, tidos como “liberdades clássicas”, ou seja, o 

individualismo, a propriedade privada e a proteção do indivíduo. Os direitos de segunda 

geração aparecem para minimizar os problemas envolvendo os trabalhadores e o poder 

econômico, conhecidos como os direitos constitucionais, já que são incluídos no texto 
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 Princípio I – Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm 
direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. (NAÇÕES UNIDAS, 1992). 
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constitucional os direito sociais, garantindo assim, os direitos de igualdade, como os sociais, 

culturais e econômicos.  

 Após a consolidação dos direitos de liberdade e de igualdade, irão surgir com a nova 

demanda, os direitos de fraternidade, por colocar a coletividade em evidência. Porém, Milaré 

(2011, p. 189-190), comenta as consequências de se tratar do meio ambiente em um capítulo à 

parte na Constituição de 1988, quais sejam: a) a criação do direito constitucional fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, que, como todo direito fundamental, este 

também é indisponível, porque não é de interesse apenas dos presentes, mas das futuras 

gerações; b) meio ambiente é considerado como bens de uso comum do povo, não 

pertencendo a ninguém em especial; c) sendo reputado, neste caso, como bem essencial à 

sadia qualidade de vida e; d) o dever de agir do Poder Público, que passa de uma mera 

faculdade para uma obrigação. 

 Todos têm o direito de dar um destino digno para os restos mortais do ser humano, 

respeitando suas tradições culturais e religiosas. Na maioria dos casos, este destino tem sido o 

cemitério tradicional, seja em jazigos, mausoléus ou uma simples cova, o que faz do cemitério 

um local importante, especial e essencial para que se tenha um destino respeitoso ao corpo 

humano que jaz sem vida. 

 Contudo, há de considerar também, como afirma Thomé (2014, p. 33) que os impactos 

negativos que sofrem o meio ambiente, vão refletir de uma forma ou de outra na qualidade de 

vida de muitas pessoas em toda a parte. 

 Este ambiente que sofre os impactos negativos das atividades dos cemitérios, segundo 

Beck, é o mesmo que integra a chamada Risk Society (em alemão em 1986 e em inglês em 

1992), pois na concepção deste autor, toda atividade degradante causa um impacto ao meio 

ambiente, que de forma reflexa atinge o ser humano de alguma forma. Situação muito bem 

demonstrada quando ele afirma que: 

Problemas ambientais não são problemas do meio ambiente, mas problemas 

completamente – na origem e nos resultados – sociais, problemas do ser humano, 

de sua história, de suas condições de vida, de sua relação com o mundo e com a 

realidade, de sua constituição econômica, cultural e política. (BECK, 2010, p. 

99). 

 

 Em continuidade à apresentação teórica relativa ao conceito e proteção ao meio 

ambiente, será abordado a seguir os impactos que o corpo humano após sua morte pode 

causar ao solo. 
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4.2 O impacto dos cemitérios no meio ambiente 

 

 A palavra cemitério, como dito anteriormente, deriva do termo grego Koumeterian e 

apresenta o significado de local onde eu durmo. Com o advento e o crescimento do 

cristianismo, segundo Leli (2012, p. 46), o termo assumiu o sentido de local destinado ao 

repouso final após a morte, limitando seu significado apenas para os lugares onde realizam as 

inumações dos cadáveres (cadáver – carne dada aos vermes). 

 Os cemitérios, como relatado alhures, foram considerados grandes fontes de 

problemas sociais e ambientais, caso não estejam devidamente instalados e gerenciados. O 

correto é que ao projetar estes ambientes, fossem considerados a sua localização física, 

incluindo o tipo de solo, profundidade do lençol freático, inclinação do terreno e outros 

(LELI, 2012, p. 46-47). Porém, não são apenas os aspectos físicos que devem ser 

considerados, ou seja, o meio social também deveria receber a mesma importância. 

 Os efeitos das atividades cemiteriais podem ser exemplos do que Thomé (2014, p. 26-

27) chama de ameaças imperceptíveis, que são aquelas que serão sentidas ao longo de um 

período. Para Thomé, (2014, p. 26), isto ocorre por que em razão das pessoas terem grande 

capacidade de se adaptarem ao meio, “ele não é hábil o suficiente par perceber os gradativos 

impactos negativos causados por sua atividade sobre o meio ambiente”. 

 Isso ocorre, porque segundo o autor, o ritmo dos impactos é lento em relação à 

percepção do homem, principalmente, porque ele ocorre, na maioria dos casos, fora do 

alcance perceptivo do homem, pois ele se dá no subsolo, mas não se pode esquecer que ele é 

rápido, se se considerar a existência da vida no planeta, estes impactos têm grande 

interferência na qualidade e nas condições mínimas de vida de todos os seres vivos. 

 Porém com o crescimento desordenado das cidades houve uma urbanização acelerada, 

que foi fundamental para a criação dos cemitérios coletivos a céu aberto, visto que já não mais 

era permitido o sepultamento em capelas e igrejas, as quais não comportavam tais práticas, 

como visto anteriormente. 

 O cemitério é um empreendimento indispensável a toda sociedade, mas por ser um 

ambiente de alto risco de poluição e contaminação, além do grande impacto psicológico, 

desde os tempos antigos passaram a ser motivo de preocupação, e até mesmo de polêmica. 

 Nesse contexto, a engenheira Sanitária Roberta Maas dos Anjos (2013), adverte que 

“do ponto de vista científico, há um desconhecimento por parte da população sobre a 

influência ambiental que os cadáveres têm quando dispostos em um cemitério”. Este 

desconhecimento, provavelmente, se deve em razão das circunstâncias que envolvem o 
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contexto morte, ou seja, as pessoas nestes momentos não pensam se o local resguarda a 

proteção ambiental ao solo. 

 A citada autora alerta quanto ao fato de descaso que as autoridades têm com as 

necrópoles, as quais ela compara a um aterro sanitário, uma vez que se enterram nos dois 

locais, tanto matérias orgânicas, quanto inorgânicas. Porém existe um agravante por parte dos 

cemitérios, tendo em vista que a matéria orgânica enterrada tem a possibilidade de conter 

bactérias e vírus causadores da morte do indivíduo, logo pode colocar em risco o meio 

ambiente e a saúde pública (ANJOS, 2013). 

 Para Kemerich et al (2014, p. 3778) realmente os cemitérios são classificados por 

afetarem as condições naturais do solo e das águas subterrâneas, podem ser considerados 

como atividade de alto risco de contaminação ambiental. A ocorrência deste risco se dá pelo 

fato do solo, abaixo dos cemitérios, atuar como filtro das impurezas. O processo de 

decomposição dos corpos faz com que sejam liberados diversos metais que compõem o corpo 

humano, além é claro, dos diferentes utensílios que acompanham o corpo, inclusive o caixão 

do sepultamento. 

 Os problemas estruturais existentes nos cemitérios públicos, que geralmente foram 

construídos em época em que tal atividade era vista apenas como uma forma de venerar, 

adorar e se despedir do ente querido. Para outros ainda é local de admirar mausoléus e 

túmulos, como detentoras de uma gama de obras de artes.  

 Segundo Kemerich et al (2014, p. 3778), as necrópoles podem ser consideradas os 

principais agentes causadores da contaminação do solo e da água subterrânea com “patógenos 

e metais pesados, em virtude de sua aplicação sem prévio estudo ambiental e da má 

conservação dos túmulos”. 

 Não são apenas as construções físicas dos cemitérios que implicam e geram danos ao 

meio ambiente. As atividades relacionadas com a destinação dos restos mortais das pessoas 

podem ter um impacto ainda maior ao meio ambiente, principalmente às águas subterrâneas, 

no caso de se ignorar os possíveis efeitos desta atividade. 

 Por questões sanitárias, em defesa da saúde pública e do meio ambiente exige-se a 

adoção imediata de medidas direcionadas por parte das autoridades competentes. Como já foi 

demonstrado, por questões de fé, de religião, de tradição e outras que estão envolvidas 

diretamente com o caso morte, não são prudentes, nem aconselháveis que se abandonassem os 

cadáveres ao relento, ou melhor, aos cuidados da própria natureza. Por isto, segundo Pacheco 

(2012, p. 87-88), por questões sanitárias e ambientais, é conveniente que, após a morte, dê um 

destino urgente e adequado ao corpo humano, que por muito tempo, utilizou-se da prática de 
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sepultar os corpos, muitas das vezes em covas coletivas. Porém estas práticas de sepultamento 

no solo não eram feitas de forma a garantir uma boa decomposição dos corpos, fato inclusive 

observado ainda hoje. De acordo com o autor, principalmente nos países subdesenvolvidos 

que se utilizam em grande escala dos cemitérios horizontais, estes locais transformaram-se em 

grandes fontes poluidoras do meio ambiente. 

 Na visão de Pacheco (2012, p. 88) existem dois tipos de impactos ambientais gerados 

pelos cemitérios: o “impacto físico primário” e o “impacto físico secundário”, os quais serão 

debatidos a seguidos. 

 

4.2.1 Impacto físico primário 

 

 Para Pacheco (2012, p. 88-90) o impacto físico primário ocorre justamente na 

contaminação físico, química e biológica das águas. Esta contaminação é a que mais preocupa 

em termos ambientais e de saúde pública, uma vez que contaminadas as águas subterrâneas 

por micro-organismos patogênicos (vírus e bactérias), presentes no organismo humano e que 

são capazes de transmitir doenças. 

 Quanto às águas superficiais, Pacheco (2012, p. 88-89) afirma que é “remota a 

possibilidade de contaminação de água de superfície (rios e córregos) por aqueles micro-

organismos quando ela é dinâmica e aerada”. Observa ainda o autor, que existem casos em 

que houve uma invasão dos cemitérios por águas, quando este se localiza próximo às margens 

ou à foz de um rio, o problema que poderá ocorrer de imediato é a infiltração da água de 

inundação na qual ocasiona o aumento do nível de água no interior das sepulturas, e assim 

pode provocar um retardamento na decomposição dos corpos. 

 Quando se trata das águas do aquífero freático ou livre
39

, que são muito consumidas 

pelas populações mais carentes por meio de nascentes (afloramento do aquífero freático) e 

poços escavados (com picaretas e pás) ou rasos, Pacheco (2012, p. 89), afirma que são as mais 

“afetadas pela contaminação oriunda de cemitérios inadequadamente implantados.” No caso 

das águas subterrâneas de maiores profundidades, ou seja, aquelas pertencentes aos lençóis 

freáticos, as quais são captadas apenas por poços tubulares ou artesianos, estariam em 

princípio protegidas da contaminação, a não ser que estes poços “perfurados nas proximidades 

dos cemitérios, apresentarem deficiências técnicas de construção ou estiverem localizados em 

                                                      
39

 Aquífero freático ou livre é composto pelas águas que podem ser captadas em obras de engenharias, como 
poços artesianos e drenos, de pequena profundidade e, encontra-se em material geológico poroso, permeável, 
capaz de armazenar e transmitir água. (PACHECO, 2012, p. 89) 
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aquíferos vulneráveis, como rochas fissuradas (fenda ou fratura numa rocha) e com canais de 

dissolução (espaços vazios) típicos do sistema cársticos, produzidos pela ação geológica da 

água subterrânea sobre rochas solúveis.”
40

  

 A contaminação por necrochorume, segundo Leli (2012, p. 47), pode causar sérios 

problemas sanitários e ambientais. Desta forma, para a autora, “até mesmo os cemitérios que 

foram implantados com todas as medidas de proteção ambiental, não podem ser considerados 

como locais perfeitamente individualizados do meio ambiente”, motivo pelo qual, devem-se 

observar vários aspectos na projeção e implantação de uma necrópole. 

 Deve-se atentar para a localização dos túmulos, pois em razão de sua má conservação, 

pode-se acarretar um extravasamento do necrochorume e constituir-se em focos de 

contaminação das águas subterrâneas. Outro fator preponderante é a presença de árvores de 

grande porte no interior do cemitério, pois apesar de proporcionar um grande benefício visual 

e térmico para os usuários, podem gerar problemas de contaminação do solo e das águas 

subterrâneas, já que suas grandes raízes podem ser responsáveis pela destruição de vários 

túmulos. Neste caso, segundo a Leli (2012, p. 47) o rompimento das paredes tumulares, faz 

com que haja uma inundação do túmulo e, posteriormente, estas águas pluviais contaminadas, 

infiltrem no solo, podendo atingir os lençóis freáticos, e até plantações, dependendo da 

localização e das variáveis do terreno do cemitério. 

 O cemitério, por ser o local do destino final de grande número dos cadáveres humanos, 

pois ainda é pequena a prática do uso da cremação, é um potencial causador de grandes 

impactos físicos primários no solo, em razão dos materiais provenientes da decomposição do 

corpo humano que podem poluir o solo e, em muitos casos, os aquíferos freáticos, como foi 

descrito acima. Porém, além destes impactos, eles também podem causar impactos físicos 

secundários, que são sentidos e percebidos pelas pessoas, como a alteração da paisagem, os 

odores e outros que serão abordados a seguir. 

 

4.2.2 Impacto físico secundário 

 

 Relativo aos impactos físicos secundários destaca-se os odores nauseabundos na 

atmosfera dos cemitérios, derivados dos gases pútridos oriundos da decomposição cadavérica. 

Para Pacheco (2012, p. 90) a principal causa deste impacto refere-se à manutenção e à 

conservação e, também, a confecção das sepulturas. 

                                                      
40

 Cerca de 5% a 7% do território brasileiro é ocupado por carste carbonático, constituindo um importante 
elemento nas paisagens do Brasil. (PACHECO 2012, p. 89-90) 
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 Nesse contexto, Pacheco cita uma reportagem de 16 de novembro de 1870, no jornal 

Imprensa Ytuana, da cidade de Itu, no Estado de São Paulo, que assim comentava: 

Queixam-se os moradores, vizinhos àquele cemitério, sito no fim da rua do 

Comércio, das exalações fétidas que saem do mesmo, principalmente em dias 

calmosos, depois de uma chuva. Essa queixa fazem também os empregados da 

Estação que por ali passam, tornando-se algumas vezes, insuportável o mau 

cheiro nas proximidades dos muros que cercam o cemitério. (PACHECO, 2012, 

p. 91). 

 

 Esse impacto, segundo o citado autor, não ocorre apenas nos cemitérios horizontais, 

com os sepultamentos em solos, ele pode ocorrer também em cemitérios verticais, quando 

estes por não terem sido devidamente projetados e edificados, não possuem um sistema de 

drenagem e de tratamento de gases e líquidos provenientes da decomposição de corpos ali 

sepultados. 

 Apesar dos cemitérios verticais, na visão de Pacheco (2012, p. 91), também 

oferecerem riscos potenciais de causarem impactos físicos ao meio ambiente, estes são 

menores que os causados pelas necrópoles horizontais, pois os impactos causados por eles 

estão mais relacionados a estes impactos físicos secundários. 

 Quando os mortos eram enterrados no interior das igrejas, os odores nauseabundos 

decorrentes da decomposição dos cadáveres eram tais, que havia a necessidade de se abrirem 

portas e janelas para uma melhor ventilação, sendo que às vezes utilizava-se de incenso para 

amenizar estes odores. Pacheco recorda que este cenário muito contribuiu para que os 

sepultamentos fossem realizados fora do espaço interno das igrejas. (PACHECO, 2012, p. 91) 

 O corpo em decomposição gera uma infinidade de gases, sendo destacado pela 

doutrina como principais o gás sulfídrico, a amônia, o dióxido de carbono, o metano e a 

fosfina. Os odores nauseantes são causados por alguns destes gases e pelos mercaptanos ou 

tióis
41

 (substância que contém sulfeto de hidrogênio ligado a carbono saturado), os quais 

sofrem grande interferência nos períodos quentes, após as chuvas e nas regiões tropicais. 

(PACHECO, 2012, p. 92) 

 O destino desses gases provenientes dos corpos em decomposição inumados na 

superfície do solo é sua dispersão no ambiente. Quando se enterra o cadáver em covas, os 

gases desprendem-se do corpo, saindo das urnas e atingem o solo espalhando-se. Em jazigos 

sem observância técnica de construção e manuseio, os gases escapam das urnas e espalham-se 

diretamente na atmosfera, podendo inclusive, serem percebidos por seus odores. Tal 

fenômeno dificilmente ocorrerá se os corpos forem enterrados adequadamente. Alberto 
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 Mercaptanos ou tióis - substância que contém sulfeto de hidrogênio ligado a carbono saturado. PACHECO, 

2012, p. 92. 
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Pacheco faz menção ao pesquisador Português Ricardo Jorge (1858-1939), que no século XIX 

já chamava a atenção para os gases liberados pelos cadáveres que eram colocados em urnas de 

chumbo, dispostas em jazigos de capela ou de família, pelo fato do chumbo ser um metal 

poroso e não ser eficiente na vedação destes gases. (PACHECO, 2012, p. 93) 

 Ainda neste sentido, o arquiteto Simões Ferreira fez a seguinte manifestação: 

 

Apesar do envoltório, os gases acham  porém saída natural através do metal, 

graças à sua porosidade, ou saída forçada, abaulando a lâmina e rompendo enfim 

por algum ponto mais fraco; daí um cheiro horrível e o derrame de líquidos 

infectos (SIMÕES FERREIRA, apud PACHECO, 2012, p. 93).
42

 

 

 Os impactos secundários são mais percebidos que os impactos primários pelo ser 

humano, uma vez que os odores são mais sensíveis ao olfato do homem, o que não ocorre 

com os impactos primários que atuam diretamente no subsolo e nos aquíferos freáticos, não 

sendo notados, sentidos e percebidos pelos sentidos do homem. 

 O grande causador desses impactos é o cadáver humano inumado ou cremado, que 

dependendo das circunstâncias como local, temperatura, tipo de solo e outros já estudados, 

podem aumentar os impactos causados no meio ambiente. 

 

4.3 O corpo após a morte 

 

 Será discorrido nesta parte como o corpo humano se comporta após o evento da morte, 

de forma a poder entender o mecanismo da contaminação bioquímica ou o mecanismo da 

morte. Segundo a Tanatologia
43

, este mecanismo compreende-se em uma sequência de 

alterações fisiopatológicas e de desequilíbrios bioquímicos que são desencadeados após a 

morte. Será mostrado que o cadáver ao ser sepultado está sujeito a vários fenômenos 

transformativos, destrutivos e conservadores 

 O corpo humano ao ser inumado
44

 passa a sofrer várias transformações, sendo 

destacada neste trabalho, apenas a putrefação ou a decomposição, que pode ser entendida 

como “o processo do apodrecimento da matéria orgânica por enzimas microbianas e pela 

fauna macroscópica”. (PACHECO, 2012, p. 108). Contudo, a decomposição não é um 

processo resultante unicamente da questão morte, ela exige a participação efetiva de bactérias 

                                                      
42

 SIMÕES FERREIRA, J. M. Arquitetura para a morte. Lisboa: Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, M.C.T.E.S., 2009. 
43

 Tanatologia – 1. Teoria da, ou sobre, a morte. 2. Parte da medicina legal que se ocupa da morte e dos 
problemas médico-legais com ela relacionados. (FERREIRA, 2010, P. 726). 
44

 Inumar – Sepultar, enterrar. (FERREIRA, 2010, P. 437). 
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que são responsáveis pela desintegração da matéria orgânica, bactérias estas, que na sua 

maioria, são as mesmas que integram a flora intestinal daquele ser. 

 O processo de decomposição de um corpo humano é lento, leva de quatro a oito 

semanas, ou até mais, podendo ainda ser retardado em até oito vezes em relação àqueles 

cadáveres que são expostos às intempéries, à ação das aves e de outros animais. Segundo 

Pacheco (2012, p. 108), um dos principais fatores determinantes da decomposição é a 

profundidade da cova, ou seja, se esta for pouco rasa e mais arejada a decomposição é mais 

rápida. No caso de uma maior profundidade, com pouca ou nenhuma ventilação e 

praticamente sem a presença de insetos e larvas, ela poderá ser ainda mais demorada. O ideal 

está em um meio termo, pois não se podem esquecer os problemas ambientais que esta 

atividade pode causar. 

 

4.3.1 A decomposição 

 

 No processo de decomposição da matéria orgânica têm-se quatro etapas ou períodos, 

que por relacionarem diretamente com o objeto do trabalho, serão estudados apenas o período 

gasoso e o coliquativo ou humoroso. 

 O período gasoso, que é conhecido como enfisemaroso é “aquele formado pelos gases 

putrefativos nos distintos órgãos e tecidos que se estendem a todo o cadáver” (PACHECO, 

2012, p. 108). Os gases intestinais que eliminamos em vida são subprodutos do metabolismo 

das bactérias, porém, estes gases não são expelidos pelo corpo já sem vida, por não contar 

com os esfíncteres funcionais e dos músculos estomacais. Neste caso, os gases acumulam e 

provocam o inchamento do corpo, principalmente na região do abdômen, por ter um maior 

número de bactérias. Roach (apud PACHECO, 2012, p. 109) explica que em decorrência do 

inchaço o corpo explode, liberando os gases nauseabundos, que são expelidos e podem atingir 

a atmosfera. Este período não é longo e pode variar de duas a três semanas, dependendo do 

clima da região, verão ou inverno, haverá uma variação significativa neste período. 

 Quanto ao período coliquativo ou humoroso, que nas palavras de Pacheco (2012, p. 

109) é caracterizado pela “dissolução pútrida dos elementos celulares e consequente 

liquefação dos tecidos, resultando na produção de um líquido funerário.” Esta fase pode durar 

de meses a ano, dependendo das condições do cadáver e do meio físico onde está enterrado. 

Pacheco (2012, p. 109-110), ainda explica que este líquido é chamado na Medicina Legal de 

“liquame funerário” ou “putrilagem”, que foi designado pelos pesquisadores deste tema pelo 
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nome de “necrochorume”, em analogia ao chorume
45

, o qual encerra o processo bioquímico 

da contaminação. 

 Vários fatores podem influenciar o processo de putrefação de um corpo. Segundo 

Pacheco (2012, p. 111-112), existe os intrínsecos ao cadáver, como a idade, composição de 

gordura e a causa da morte; existem outros extrínsecos, que são de caráter ambiental, os quais 

se destacam a temperatura, a umidade, a ventilação e o tipo de solo, como os principais 

agentes intervenientes na decomposição dos referidos corpos.  

 Explica o autor, que segundo a literatura especializada, a temperatura mais favorável 

está entre 15ºC a 25ºC. Acima de 100ºC poderá ocasionar a incineração ou a decocção do 

cadáver, dependendo, obviamente, das circunstâncias em que este se encontra. O pesquisador 

português Vitor Manuel Lopes Dias,
46

 citado por (PACHECO, 2012, p. 111-112), afirma em 

seu trabalho que a composição média do corpo humano é 10 kg de proteínas, 5 kg de gorduras 

e 0,5 kg de carboidratos. Desta forma, é explicado por este autor que a bio-oxidação destes 

elementos, em um ambiente mais frio, e a uma profundidade de 2.5 m, é cerca de 10 anos, e 

que em locais de climas mais quentes e úmidos como no Brasil, este tempo não passa de 2 

anos. Há de ressaltar que a umidade relativa, nem alta e nem baixa, é fundamental para a 

atuação dos micro-organismos na matéria orgânica, bem como a sua sobrevivência. 

 O excesso de umidade e as águas oriundas da chuva e do escoamento natural devem 

ser evitados, pois além de interferir no tempo de decomposição desta matéria orgânica, ela 

também pode causar problemas de erosão, inundação das sepulturas e afloramento da água 

subterrânea. Os corpos inumados em covas simples, por terem uma maior aeração, têm sua 

decomposição feita de forma mais rápida que aqueles inumados em jazigos, em columbários e 

até nos cemitérios verticais, por estarem confinados em lóculos ou câmaras (PACHECO, 

2012, p. 112). 

 A escolha do solo nos cemitérios horizontais, também é um fator importante, pois ele é 

responsável em garantir a decomposição normal do corpo e a preservação do meio ambiente. 

Pacheco (2012, p. 113) explica que o ideal seria que o cadáver fosse enterrado na camada 

superior do solo, terra vegetal, na qual melhor se desenvolve as atividades microbioquímicas, 

facilitando a sua oxidação. Porém pelo fato de existirem animais escavadores, de higiene 

púbica e um melhor confinamento deste corpo, obriga-se a realizar a inumação a uma 

profundidade maior. 
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 Chorume – líquido proveniente da decomposição do lixo doméstico. (PACHECO, 2012, p. 109-110) 
46

 DIAS, Vitor Manuel Lopes Dias, Cemitérios, jazigos e sepulturas: estudo histórico, artístico, sanitário e 
jurídico. Trabalho Monografia. Porto, 1963.
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 Como dito, a escolha do solo é de suma importância nesta atividade, como por 

exemplo, o solo argiloso, por ser poroso e impermeável ou pouco permeável à água, dificulta 

a decomposição, mas possui uma melhor vedação contra a contaminação das águas 

subterrâneas. O terreno arenoso, já facilita o processo de decomposição, devido a ventilação, 

em contrapartida, são mais factíveis a produzir um dano ambiental. 

 É por isso que a escolha do local de construção de um cemitério horizontal deve ser 

bastante criteriosa, de forma que se escolha um solo mais adequado para a atividade de 

decomposição do cadáver e a proteção dele e dos lençóis freáticos. 

  

4.3.2 Fenômenos transformativos conservadores 

 

 Nem todos os fenômenos que ocorrem sobre o corpo humano sem vida geram o seu 

extermínio de imediato, dependendo das condições ambientais e climáticas, podem ocorrer 

alguns fenômenos que, pelo contrário, ajudam a conservar o corpo já sem vida. Dentre os 

fenômenos existentes, será estudada a mumificação e a saponificação. 

 

4.3.2.1 A mumificação 

 

 No conceito de Bayard
47

, a mumificação compreende: 

Todos os processos naturais ou artificiais empregados para a conservação do 

corpo ou de uma parte do corpo: dessecação ao ar, ao sol ou ao fumo, com ou 

sem evisceração, revestimento com materiais plásticos, enchimento de 

cavidades, embalsamento por injeção com sustâncias conservadoras. (BAYARD 

apud PACHECO, 2012, p. 187) 
 

 A mumificação natural vai se desenvolver em um clima quente e seco, com umidade 

relativa do ar de até 6% e temperatura acima dos 40ºC. Este fenômeno ocorre em decorrência 

da falta ou da baixa umidade do ar que impede o desenvolvimento das bactérias putrefativas. 

Este evento é muito comum nas regiões desérticas como o deserto do Saara, do Atacama e em 

outras regiões áridas do planeta e do Brasil. Em terrenos que são ricos em nitrato de potássio 

também há possibilidade de ocorrer a mumificação, em razão da ação antisséptica deste tipo 

de sal. No caso dos corpos enterrados em solos com abundância em calcários, estarão sujeitos 

ao fenômeno da fossilização, devido à substituição catiôntica do sódio e potássio pelo cálcio. 

(PACHECO, 2012, p. 115-116) 
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 BAYARD, J. P. Le sens cachê dês Rites Mortuaires. França: Editions Dangles, 1993. 
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 O processo de mumificação pode ocorrer também em outros tipos de ambiente, como 

os pantanosos, tendo-se em vista que nestes ambientes aquosos existe a predominância de 

uma substância, o tanino, abundante em vegetações que impregnam rochas formadas em 

ambientes permanentemente embebidos de água. O tanino é muito utilizado no tratamento de 

curtimento de couros, para sua conservação. Também pode ocorrer a mumificação nos casos 

de inumação em lugares gelados. (PACHECO, 2012, p. 117-119). 

 De acordo com o especialista em Medicina Legal Cunico (2013, p. 276-277), como 

independente das causas naturais citadas, pode ocorrer a mumificação do corpo, quando a 

causa mortis for intoxicação por substâncias químicas, como o arsênio, a estricnina, o 

antimônio e outras, que impedem a proliferação microbiana. Fato este que explica alguns 

casos da exumação de corpos em cemitérios tradicionais, que não possuem características 

para tal fenômeno. 

 Não se tem relato de pesquisas que apontem as múmias como responsáveis por 

contaminações ao meio ambiente, principalmente aos lençóis freáticos, principalmente na 

mumificação artificial, cujo processo consiste em submeter o corpo a um processo de 

embalsamento, de modo a não sofrerem ações de decomposição. Esta prática funerária, 

conhecida como Tanatopraxia, que segundo Pacheco (2012, p. 120) faz parte de uma série de 

técnicas utilizadas para retardar ou evitar o fenômeno putrefativo, como ocorre com a 

refrigeração, o congelamento e a conservação transitória. 

 O embalsamento é outro tipo de técnica conservativa, muito utilizada para retardar o 

processo putrefativo, o qual será abordado a seguir. 

 

4.3.2.2 O Embalsamento 

 

 Outro processo de conservação do corpo é o embalsamento, que consiste na retirada 

dos órgãos e da utilização do natrão (carbonato hidratado de sódio natural), o asfalto, a cera 

de abelha e produtos de cedro. Segundo os cientistas alemães, o cedro possui uma substância 

conhecida como guaiacol, que é um composto misturado nas resinas aplicadas para selar 

superfícies, evitando que fossem contaminadas por micro-organismos (PACHECO, 2012, p. 

124). 

 Os modernos processos de embalsamentos consistem em remover os fluídos corporais 

e substituí-los pelo produto químico conhecido como formaldeído ou formol. Nos Estados 

Unidos o embalsamento é uma prática obrigatória em todo cadáver não cremado. Segundo 

Cook (1999) são enterrados cerca de 2 milhões de corpos embalsamados por ano nos EUA, o 
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que vale dizer que são enterrados, anualmente, no solo daquele país, cerca de sete milhões de 

galões de formaldeído. 

 O embalsamento é uma técnica utilizada por várias culturas e sociedades, porém não é 

uma prática muito utilizada no Brasil. Especialistas acreditam que as substâncias utilizadas no 

processo são altamente tóxicas e podem contaminar o meio ambiente, principalmente às águas 

subterrâneas ou o aquífero freático, bem como causar câncer. Suspeita-se que nos Estados 

Unidos, em razão do uso desta prática antes da inumação, grande parte do solo abaixo dos 

cemitérios e em seu entorno estejam contaminados pelo formaldeído, porém, não 

consideraram preocupante ou relevante o uso deste elemento químico nas sepulturas. Pacheco 

(2012, p. 125) afirma que o diretor para as águas em Rverton, Estado de Utah, nos Estados 

Unidos, acredita que esta substância é tóxica. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos após vários testes, apenas considerou o formaldeído suspeito como agente 

cancerígeno.  

 

4.3.2.3 A saponificação 

 

 Outra forma de se conservar o cadáver se dá com a saponificação ou adipocera, 

gordura branca, mole, quebradiça, que se forma nos diversos tecidos dos cadáveres. Este 

processo transformativo de conservação do cadáver consiste, segundo Pacheco (2012, p. 126) 

na “mudança química da gordura corporal, por meio da hidrólise, em um composto ceroso 

similar aos sabões”. Neste caso, segundo os estudiosos, para que o fenômeno ocorra torna-se 

necessário: 1) que o cadáver esteja mergulhado em água parada ou de pouca corrente ou, 2) 

que ele seja inumado em terreno argiloso. Outras variáveis relacionadas ao indivíduo devem 

ser observadas, como a sua idade e se ele era obeso. 

 A saponificação é um processo comum nos diversos cemitérios, ocorrendo, 

principalmente, nas covas simples e em jazigos subterrâneos. Para Pacheco, (2012, p. 127), “o 

afloramento da água subterrânea na sepultura simples e a infiltração de água de chuva e 

regadio soam as causas que propiciam a saponificação de corpos”. No caso dos jazigos 

subterrâneos, a saponificação vai ocorrer em razão da infiltração de água, por causa do 

fechamento incorreto ou a não impermeabilização dos jazigos.
48

 Por esta razão, afirma 

                                                      
48

 A EXUMAÇÃO do corpo de uma mulher que tinha sido enterrada há dois anos no cemitério de Vila Formosa, 
localizado na zona leste do município de São Paulo. Segundo o jornal, o cadáver estava sepultado em terreno 
argiloso, perto de uma mina de água, preservado, saponificado. Folha de São Paulo. São Paulo: 04 mar. 1990, 
caderno C-3. 
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Pacheco (2012, p. 129), que a saponificação é um fenômeno conservador que tem origem 

quase sempre da má implantação dos cemitérios. 

 Os fenômenos conservadores estão relativamente influenciados pela umidade do solo e 

do meio ambiente, ou seja, a mumificação natural vai ocorrer por déficit de umidade, e a 

saponificação já é consequência do excesso de umidade. Desta forma, segundo Pacheco 

(2012, p. 131), para que haja a putrefação do corpo, torna-se necessário que a umidade seja 

relativa, de tal forma que possa permitir a atuação dos micro-organismos na matéria orgânica. 

 Outros fenômenos conservadores também ocorrem por causas naturais, como é o caso 

da coreificação, que irá ocorrer em cadáveres conservados em urnas metálicas, em especial, 

de zinco galvanizado, hermeticamente cerrado. Neste caso, o ambiente irá inibir parcialmente 

a decomposição do cadáver, que toma o aspecto, a cor e a consistência de um couro. A 

petrificação se dá pela infiltração nos tecidos do cadáver por sais de cálcio, que fazem com 

que surja uma calcificação generalizada, que dá ao corpo um aspecto de pedra. Este fenômeno 

tem maior ocorrência em embriões e fetos mortos. (PACHECO, 2012, p.131).  

 Como demonstrado, o corpo humano em decomposição é um potencial poluidor do 

meio ambiente, principalmente o solo e as águas subterrâneas. Assim, exige-se que sejam 

tomadas algumas atitudes, objetivando minimizar ou mitigar os efeitos causados com a 

atividade. Estes cuidados estão previstos nas ações preventivas e de precaução que devem ser 

adotadas a todo o momento, tanto pelo poder público, quanto pelos cidadãos. 

 

 

4.4 Os princípios da prevenção e da precaução 

  

 Quando se fala em impactos ambientais, sempre vem à mente, porque não se preveniu 

ou se precaveu para que o dano fosse evitado ou tivesse suas consequências amenizadas ou 

mitigadas. Os princípios da prevenção e da precaução sempre devem ser objeto de 

preocupação por parte do cidadão empreendedor, como da autoridade pública que vai 

autorizar, controlar e fiscalizar as atividades que são potenciais poluidoras do meio ambiente. 

 Estes princípios relacionam tanto com os riscos conhecidos, como com aqueles que 

são apenas imagináveis, mas há de observar que a falta de conhecimento dos possíveis danos 

que a atividade pode causar ao meio ambiente, não pode ser usada como justificativa para a 

concessão da referida licença. 
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4.4.1 Princípio da prevenção 

 

 Os recursos naturais, em sua maioria, são finitos e tendem a desaparecer se não houver 

a consciência da necessidade em preservá-los. Buscar evitar o risco e não somente o dano ao 

meio ambiente deve ser um dos escopos do Direito Ambiental. No que se refere à atuação do 

Direito Ambiental, Norma Sueli Padilha faz a seguinte consideração a respeito: 

Nesse sentido, fundamenta-se sobre os pilares da prevenção, pois quaisquer 

decisões que envolvam o meio ambiente podem afetar a qualidade da vida das 

presentes e futuras gerações e de sistemas ecológicos complexos e inter-

relacionados, não devendo, portanto, nortear-se pela pressa, pela precipitação ou 

por atitudes irresponsáveis, que não se coadunam com o cuidado e respeito que 

devem nortear o objetivo de preservação da vida em todas as suas formas. 

(PADILHA, 2010, p. 253) 

 

 Prevenir é necessário, pois em muitos casos, o dano causado ao ambiente é 

irreversível, o que impede a sua reparação ao status quo inicial. Alguns recursos naturais não 

possuem a capacidade de autorregeneração até a água que brota das nascentes vêm dos 

lençóis freáticos e se não usada de forma racional, tende a acabar também. A prevenção, nesse 

sentido, torna-se uma grande ferramenta na defesa e na preservação do meio ambiente, pois, 

no entendimento de Padilha (2010, p. 253) ela será determinante para a adoção de medidas 

acautelatórias, antes da implantação de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras. 

 A prevenção, doutrinariamente, diferencia da precaução no que se refere ao 

conhecimento do risco da atividade ao meio ambiente, não da extensão total do dano que 

poderá ser causado. No conceito literal das palavras, segundo Padilha (2010, p. 253-254) 

“prevenção é antecipar-se, chegar antes, é antecipação do tempo com intuito conhecido. Por 

sua vez, precaução significa precaver-se, tomar cuidados antecipados com o desconhecido, 

agir com cautela evitando efeitos indesejados”.  

 Pode-se observar que o conceito de precaução é mais restritivo, o que no entendimento 

de Milaré (2011, p. 1069-1070), a precaução já está contida na prevenção, ou a prevenção 

engloba a precaução. Desta forma, a prevenção se refere a riscos ou impactos já conhecidos 

pela ciência, isto é, um risco certo, esperado e um perigo concreto, imaginado. Sampaio 

(2003, p. 71) explica ainda que o risco e o perigo devam prever “tanto o estudo de impacto e o 

licenciamento ambiental”. A precaução, doutrinariamente, vai surgir em razão dos riscos e 

dos perigos que não são conhecidos cientificamente, pois, segundo Padilha (2010, p. 254) 

trata-se de “risco incerto e perigo abstrato”. Porém não se pode deixar de considerar que 
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ambos os princípios objetivam à tomada de medidas que venham a evitar ou diminuir o dano 

e, em contra partida a preservação do meio ambiente para esta e as futuras gerações. 

 Prevenção, segundo Ferreira (2012, p. 610) quer dizer “ato ou efeito de prevenir”, ou 

seja, é o agir de forma a antecipar a ocorrência de um dano, é proteger, é evitar consequências 

desastrosas ao bem que se quer proteger. No Direito ambiental, a prevenção é necessária, pois 

ela objetiva evitar a degradação dos recursos naturais. A importância da prevenção foi 

destacada na Declaração de Estocolmo que a reconhece explicitamente no princípio 6, a 

saber: 

O despejo de substâncias tóxicas ou de outras substâncias e de liberação de calor 

em quantidades ou concentrações que excedam a capacidade do meio ambiente 

de absorvê-las sem dano, deve ser interrompido com vistas a impedir prejuízo 

sério e irreversível aos ecossistemas. (ONU, 1972) 

 

 Mais importante que conhecer a extensão do dano que a atividade irá causar ao meio 

ambiente, é justamente, poder estabelecer, com segurança, um conjunto de nexo de 

causalidade que sejam suficientes para identificar os impactos futuros que serão causados. 

Desta forma, de acordo com Bessa (2014, p. 48) são estas informações que irão viabilizar ou 

não o devido licenciamento ambiental, que entende o autor ser o principal instrumento para 

prevenir danos ambientais, pois age de forma a evitar, minimizar e mitigar os danos que uma 

determinada atividade causaria ao meio ambiente. 

 O Ministério do Meio Ambiente, com fulcro no Decreto Legislativo nº 2, de 5 de 

junho de 1992, relativo ao Programa Nacional de Conservação da Biodiversidade, editou a 

Convenção Brasileira da Biodiversidade Biológica, a qual em seu preâmbulo dispôs que “é 

vital prevenir e combater na origem as causas da sensível redução ou perda da diversidade 

biológica” (BRASIL, 2000, p. 7) 

 O princípio da prevenção tem como principais instrumentos jurídicos de viabilização o 

Estudo dos Impactos Ambientais e do procedimento do Licenciamento Ambiental, que 

segundo nos termos do inciso I, do art. 1º da Resolução CONAMA nº 237/97 é assim 

conceituado como:  

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas 

técnicas aplicáveis ao caso. (BRASIL, 1997).  

  

 Conforme Paulo Affonso Leme Machado, a proteção torna-se ineficiente sem a adoção 

de medidas preventivas, que se faz, principalmente, com o uso de pesquisa e de informação. 

Para tanto, ele entende que para a aplicação do princípio é necessário: 
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1) identificação e inventário das espécies animais e vegetais de um território, 

quanto à conservação da natureza e identificação das fontes contaminantes das 

águas e do mar, quanto ao controle da poluição; 2) identificação e inventário os 

ecossistemas, com a elaboração de um mapa ecológico; 3) planejamento 

ambiental e econômico integrador; 4) ordenamento territorial ambiental para a 

valorização das áreas de acordo com a sua aptidão; 5) Estudo de Impacto 

Ambiental. (MACHADO, 2015, p. 118) 

 

 Para Padilha (2010, p. 255) o princípio da prevenção, como princípio norteador das 

normas ambientais, deve servir de base de todo empreendimento privado que venha a 

manipular de alguma forma o meio ambiente, como também as ações da Administração 

Pública, que devem pautar-se em políticas públicas que visem proteger o bem ambiental. 

 Nesta mesma linha de pensamento, Fiorillo (2014, p. 121) ressalta a importância da 

aplicação de medidas de prevenção, afirmando que em vista das dificuldades ou da 

impossibilidade “de restabelecer, em igualdades de condições, uma situação idêntica à 

anterior”, deve-se buscar evitar ao máximo o dano ao meio ambiente. 

 O princípio da prevenção também está inserto na Constituição Federal de 1988, no 

caput do art. 225, que claramente expressa que é dever do Poder Público e da coletividade 

proteger e preservar o meio ambiente para esta e as futuras gerações. 

 No entendimento de Fiorillo (2014, p. 121), a “prevenção e a preservação devem ser 

concretizadas por meio de uma consciência ecológica, a qual deve ser desenvolvida através de 

uma política de educação ambiental”. De fato, nenhuma ação do poder público ou de 

segmentos da coletividade terá sucesso, se não houver a consciência ecológica por parte da 

população, com a adoção de medidas preventivas. 

 Para Canotilho e Leite, mesmo com a adoção de medidas preventivas pelo Poder 

Público, é interessante que os custos destas medidas sejam repassados para os poluidores, de 

acordo com o princípio do poluidor-pagador. 

O princípio da prevenção implica então a adoção de medidas previamente à 

ocorrência de um dano concreto, cujas causas são bem conhecidas, com o fim de 

evitar a verificação desses danos ou, pelo menos, de minorar significativamente 

os efeitos. Em abstrato, estas medidas tanto poderiam ser adaptadas por 

entidades públicas como pelos próprios particulares, mas por respeito ao 

poluidor-pagador, vigente no Direito Comunitário do Meio Ambiente, elas 

deverão ser prioritariamente privadas. Mesmo quando, residualmente, as 

medidas preventivas sejam medidas públicas, deverão ser inteiramente custeadas 

pelos poluidores. (CANOTILHO e LEITE, 2007, p. 44). 
 

 A prevenção, de acordo com Sampaio (2003, p. 71), deve ser a base orientadora da 

Administração nos exames de autorizações e licenças de atividades que possam colocar em 

risco o meio ambiente, assim como, para o Estudo dos Impactos Ambientais.  
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O Estudo de Impactos Ambientais não é apenas o princípio da prevenção que objetiva evitar a 

incidência dos danos ambientais, também o princípio da precaução tem esta finalidade. 

Ambos visam proteger o meio ambiente de sequelas que em muitos casos são irreversíveis. 

Porém, em alguns casos, estes termos são utilizados como sinônimos, em outros casos não. A 

seguir será estudado o princípio da precaução com a apresentação de seu conceito, seu 

entendimento doutrinário, suas características e diferenças para o princípio da prevenção. 

 

4.4.2 Princípio da precaução 

 

 O princípio da precaução, segundo Fiorillo (2012, p. 131) tem sua origem anterior à 

promulgação da Constituição Federal de 1988, tendo sido desenvolvido no Direito Alemão, 

na década de 1970, o qual ficou conhecido como “vorsorgeprinzip”. Sampaio (2003, p. 58-59) 

ratifica esta colocação, explicando que os Alemães incluíram através da Lei de Proteção das 

Águas, o dever do Estado de prevenir ou de reduzir danos ambientais futuros mesmo na 

ausência de riscos presentes. 

 Com o crescimento das discussões envolvendo questões ambientais em todo o mundo, 

principalmente no ramo do Direito, tem aumentado a participação e o envolvimento de todos 

de uma forma geral, com o surgimento da necessidade de compatibilizar a proteção do meio 

ambiente com os princípios que regem a Constituição Federal. Na visão de Bessa (2014, p. 

38) “a proteção ao meio ambiente deve ser entendida dentro do conjunto de normas e 

princípios constantes da Constituição e da ordem jurídica em geral, harmonizando-se com o 

texto constitucional”. 

 O princípio da precaução pode ser entendido como uma garantia de que atividades 

com riscos potenciais, dos quais não podem ser identificados, de acordo com o conhecimento 

que se tem a respeito na atualidade. O vocábulo Precaução vem do latim „praecautione‟, que 

pode ser entendido como o ato de precaver (-se), de agir com cautela, com cuidado. 

(FERREIRA, 2012, p. 604). 

 Nesse sentido, a precaução torna-se importante ferramenta do Direito Ambiental na 

defesa do meio ambiente, pois ela impede que condutas potencialmente danosas venham a 

causar destruições com proporções desconhecidas e incalculáveis. Assim, afirma Padilha 

(2012, p. 68), que a precaução “exige um comportamento prudente e análise de riscos por 

meio de avaliação de possíveis impactos ambientais”.  

 No Brasil, com a promulgação da Lei nº 6.938/81, que dispôs sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, ficou estabelecido com o objetivo de compatibilizar o 
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desenvolvimento econômico-social e a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico. Neste prisma, um dos instrumentos escolhidos foi a avaliação de 

impactos ambientais, (artigo 9º, inciso III, da citada Lei), exigindo, ainda, nos casos de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras licença dos órgãos ambientais públicos 

responsáveis. Assim, pode-se dizer que a partir da previsão de exigência destes dois 

importantes instrumentos, tem-se no Brasil a utilização do princípio da Precaução. 

 Segundo Sampaio (2003, p. 58), por muitos anos, a verdade científica foi considerada 

um “parâmetro utilizado para legitimar a intervenção do homem na natureza”. Contudo, pode-

se dizer, que em razão deste princípio, hoje, o a incerteza científica não é utilizada para 

justificar a licença ambiental ou a autorização de realização do empreendimento, mas sim, 

para militar em favor da defesa do meio ambiente. Neste sentido, o autor explica que a 

verdade científica também passou a ser vista com reservas, quando se tratava de justificar uma 

atividade que viesse a causar danos ao meio ambiente, i.e., a precaução. 

 A expressão normativa do princípio da precaução, de acordo com Bessa (2014, p. 39) 

encontra-se presente nas diversas normas que impõem a necessidade da avaliação dos 

impactos ambientais dos diferentes empreendimentos que podem causar danos ao meio 

ambiente.  

 A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, assinada em 

Nova Iorque em 9 de maio de 1992, demonstra que a precaução tem como base a necessidade, 

como adiante se vê: 

As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar 

as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando 

surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza 

científica não deve ser usada como razão para postergar essas medidas, levando 

em conta que as políticas e medidas adotadas para enfrentar a mudança do clima 

devem ser eficazes em função dos custos, de modo a assegurar benefícios 

mundiais ao menor custo possível. (BRASIL, 1998) 

 

 Verifica-se que essa ideia também está presente no Preâmbulo da Convenção da 

Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1992, que prescreveu: 

Observando também que quando exista ameaça de sensível redução ou perda de 

diversidade biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como 

razão para postergar medidas para evitar ou minimizar essa ameaça; Observando 

igualmente que a exigência fundamental para a conservação da diversidade 

biológica é a conservação in situ dos ecossistemas e dos habitats naturais e a 

manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies no seu meio 

natural. (BRASIL, 2000). 

 

 Com esse objetivo e nessa mesma linha, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, também discutiu a respeito da precaução, 

formulando o Princípio nº 15 com a seguinte disposição: 
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Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 

houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 

absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis a adoção de medidas efetivas visando a prevenir a 

degradação do meio ambiente. (ONU, 1992) 

 

 Essa Declaração consolidou, em nível internacional, o princípio da precaução, como 

instrumento de defesa do meio ambiente, pois este princípio vai determinar que na ausência 

de uma certeza científica a respeito do dano que a atividade possa causar, mas o simples fato 

da possibilidade potencial de uma destruição séria ou irreversível, requer a adoção de medidas 

que possam prever, evitar e/ou minimizar o provável dano.  

 Nesse contexto, Sampaio (2003, p. 64-65), explica que os textos internacionais 

relativos ao meio ambiente, apesar de possuírem variações terminológicas, todas elas impõem 

“a precaução como um meio de gerenciamento de riscos” que as atividades ou 

empreendimentos possam causar ao meio ambiente. 

 Um bom fundamento para a aplicação das medidas acautelatórias em defesa do meio 

ambiente é justamente a observação do princípio da precaução, que busca prevenir a agressão 

ambiental antes que ela se materialize. (PADILHA, 2012, p. 249). 

 A precaução está relacionada ao desconhecimento de parte ou de todo o dano que a 

atividade pode causar ao meio ambiente, muitos deles provenientes pela busca incessante pelo 

conhecimento científico. Desta forma, o princípio da precaução, na concepção de Padilha 

(2012, p. 249) vai significar um meio termo entre os “benefícios do desenvolvimento 

científico diante dos riscos da incerteza científica”. 

 Quando a atividade proporciona um risco potencial desconhecido, a precaução exige 

que se aja com prudência e segurança e, em caso de dúvida, deve-se buscar a melhor medida 

ou instrumento, para se conhecer os riscos até então ocultos. Sabe-se que os riscos podem 

estar presentes em qualquer atividade, riscos estes que não podendo ser evitados, em uma 

sociedade de risco, devem ser, no mínimo, minimizados. Padilha ainda adverte que para se ter 

uma garantia de margem de segurança, é necessária uma competente análise dos riscos e dos 

impactos, análise esta que deve ser realizada por meio de estudos técnicos, ou seja, através de 

análise pericial. 

 Há de considerar, todavia, que a prudência é sempre a melhor forma de lidar ante o 

desconhecido, ou seja, diante da dúvida das consequências que certas atividades podem 

causar ao meio ambiente.  

 No referente ao risco de dano, Warwick Gullett (apud SAMPAIO, 2003, p. 63) afirma 

que o princípio da precaução “não advoga uma política de risco zero, apenas exige que seja 
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dada a devida importância à proteção da saúde pública e do meio ambiente sempre que o 

número de informação científica disponível for insuficiente para uma segura decisão”. Neste 

contexto, Sampaio adverte sobre a obrigatoriedade de se indagar quanto a real necessidade 

desta atividade. 

 Na perspectiva de Padilha (2012, p. 250), a precaução é importante, uma vez que a 

legislação não busca proibir os riscos, mas sim, as ações perigosas, pois os riscos podem e 

devem ser mitigados. A precaução será uma ação antecipada ante a presença do risco ou do 

perigo, pois para a citada autora, existe “uma dupla incerteza – o perigo, ele mesmo 

considerado – e a ausência de conhecimentos científicos sobre o perigo”. Assim, pode-se 

dizer que a precaução traz uma referência indispensável ao risco, mas não objetiva impedir ou 

dificultar a realização de atividades, mas sim, de contribuir para a preservação da sadia 

qualidade de vida. 

 O jurista Jean-Marc Lavieille, citado por Machado (2015, p. 102) faz a seguinte 

referência sobre o princípio da precaução, o qual segundo o autor “consiste em dizer que não 

somente somos responsáveis sobre o que nós sabemos, sobre o que nós deveríamos ter sabido, 

mas, também, sobre  de que nós deveríamos duvidar”, ou seja ele ensina que devemos agir 

com consciência no presente, para não haver arrependimentos no futuro, já que muitos danos 

ambientais são irreversíveis. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, § 1º, determina que o Poder Público 

não se omita frente aos riscos potenciais e prováveis que possa sofrer o meio ambiente, 

devendo, neste caso, adotar medidas que objetivem preservar e manter a sadia qualidade de 

vida. Controlar os riscos quer dizer que existem riscos inaceitáveis, como os que podem afetar 

valores constitucionais protegidos, como o “meio ambiente ecologicamente equilibrado, os 

processos ecológicos essenciais, o manejo ecológico das espécies e do ecossistema, a 

biodiversidade e a integridade do patrimônio biológico, a função ecológica da fauna e da 

flora”. (PADILHA, 2012, p. 251) 

 Na visão de Canotilho o princípio da precaução, como medida acauteladora, determina 

a inversão do ônus da prova, cabendo ao potencial poluidor provar que adotou medidas 

necessárias para evitar o dano ecológico. 

O princípio da precaução funciona como uma espécie de princípio “in dúbio pro 

ambiente”: na dúvida a periculosidade de uma certa actividade para o ambiente, 

decide-se a favor do ambiente e contra o potencial poluído, isto é, o ônus da 

prova da inocuidade de uma adoção em relação ao ambiente é transferido do 

Estado ou do potencial poluído para o potencial poluidor. Ou seja, por força do 

princípio da precaução, é o potencial poluidor que tem o ônus da prova de que 

um acidente ecológico não vai ocorrer e que adoptou medidas de precaução 

específicas. (CANOTILHO, 2007, p. 41) 
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 Sampaio (2003, p. 66-67), explica que a Comissão Europeia na busca de discutir o 

problema da avaliação de risco, enumerou cinco pautas que procuraram facilitar, tornar mais 

transparente e justificar o emprego da precaução: a) proporcionalidade – de forma que a 

medida não seja desproporcional ao nível exigido de proteção e também, não busque o risco 

zero; b) não discriminação – é usar a mesma medida para situações similares; c) consistência 

– utilizar de medidas já adotadas em áreas equivalentes, quando se tratar das mesmas 

informações; d) análise de custo-benefício – deve-se analisar tanto a ação, quanto a falta da 

ação no contexto geral da atividade; e) exame do desenvolvimento científico – as medidas 

adotadas devem ser vistas de formas não definitivas, sempre que as informações científicas 

não forem suficientemente confiáveis. Desta forma, o citado autor vai dizer que se deve 

atentar para a precaução, no intuito de “ter o cuidado de não desperdiçar um valioso 

instrumento de política ambiental com exigências de abolir inteiramente o risco, ínsito em 

toda atividade humana, especialmente quando faz uso dos recursos naturais, diante da 

complexidade dos ecossistemas e da contingência do conhecimento científico”. (SAMPAIO, 

2003, p. 67). 

 Em relação às necrópoles, já se sabe que as atividades cemiteriais são potencialmente 

poluidoras do meio ambiente, contudo, em muitos casos, não se conhece toda a extensão dos 

danos que são causados ao meio ambiente. O Estudo Prévio dos Impactos Ambientais que 

deve ser realizado, conforme predispõe a Constituição de 1988, não é capaz, por si só, de 

listar todos os impactos que esta atividade causa, bem como a extensão destes impactos nos 

recursos naturais, trazendo certa reserva em sua implantação. 

 Diante do exposto pode-se inferir que se utilizará o princípio da prevenção quando 

forem conhecidos todos os males que podem ser causados ao meio ambiente, em decorrência 

da atividade potencialmente poluidora, já que se possuem informações suficientes para 

afirmar que tal atividade é efetivamente perigosa. E, quando não forem conhecidos os 

impactos ambientais resultantes de certas atividades potencialmente danosas ao meio 

ambiente, deve-se aplicar o princípio da precaução, de forma que a atividade não venha a 

causar um dano irreversível ou de difícil reparação no meio ambiente. 
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CAPÍTULO 5 - A CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS E OS CEMITÉRIOS 

 

 A contaminação das águas subterrâneas e do aquífero freático são exemplos dos 

impactos físicos primários que as atividades cemiteriais podem causar. 

 A construção e a operação inadequadas de necrópoles horizontais representam um 

sério risco de contaminação para o aquífero freático, principalmente pelo necrochorume 

liberado na decomposição dos cadáveres sepultados. Quanto menor for o cuidado com o 

cadáver na necrópole, maior será o risco de contaminação, como é o caso da maioria dos 

cemitérios públicos que realizam os sepultamentos diretamente no solo e em covas simples.

 O corpo humano é constituído por cerca de 70% de água e por uma série de elementos 

químicos, variando de indivíduo para indivíduo o local e o índice de concentração. O total de 

necrochorume que é liberado pelo corpo humano no processo de decomposição é variável e 

depende do peso do cadáver. Segundo Pacheco, (2012, p. 132-135), um corpo de 70 kg 

produz um total de 45 litros deste líquido. Que o autor deixa claro, ser uma estimativa teórica, 

pois no processo forma-se uma grande quantidade de produtos, que dificulta quantificar a 

produção de cada um destes produtos.  

 No necrochorume, em razão de sua composição, pode-se encontrar ainda um grande 

número de bactérias degradadoras de matéria orgânica, como também, micro-organismos 

patogênicos (bactérias e vírus), transmissores de doenças, como a febre tifoide, paratifoide, 

hepatite infecciosa e outras. 

 Além de transportar micro-organismos, o necrochorume ainda pode conter algum dos 

componentes químicos existentes no corpo humano e aqueles existentes nos vernizes da 

madeira tratada das urnas funerárias que são depositadas na terra, (estas urnas podem demorar 

até anos para se decomporem). Ainda podem-se encontrar resíduos hospitalares provenientes 

de tratamentos médicos, como os quimioterápicos, antibióticos e outras substâncias 

farmacológicas. 

 

5.1 O necrochorume no solo 

 

 O perigo do necrochorume no solo se dá, segundo os especialistas, pela carga 

biológica que ele pode transportar, e pela sua patogenia, ou seja, pela presença de vermes 

contagiosos e infecciosos neste líquido, que são capazes de transmitir doenças, o maior risco, 

neste caso, refere-se à presença de vírus.  



100 
 

 Pela própria ação da gravidade, a tendência do necrochorume que venha a vazar da 

urna funerária é infiltrar-se verticalmente no solo com a ajuda de águas superficiais e de 

infiltração. O tipo e as características do solo (granulometria e quantidade de argila) e a 

profundidade do nível do aquífero freático serão responsáveis pela eliminação ou não dos 

compostos contaminantes. 

 De acordo com Pacheco (2012, p. 135) o “solo tem um papel preponderante na 

retenção de micro-organismos (bactérias e vírus). Esta retenção é uma combinação de dois 

efeitos, o da infiltração mecânica e o da adsorção ou fixação”. Quanto às bactérias, por serem 

maiores que os vírus, elas têm dificuldades quanto à filtração mecânica, pelos poros do solo, 

principalmente nos terrenos arenosos e de baixa permeabilidade, o que não ocorre em terreno 

arenoso permeável que favorece a passagem das bactérias para a água subterrânea. 

 Os vírus, que têm uma dimensão menor, estão sujeitos ao mecanismo da adsorção em 

razão das partículas elétricas na superfície das partículas minerais que constituem o solo ou o 

aquífero freático. O problema, na percepção de Pacheco (2012, p. 135), está no fato de que o 

mecanismo de retenção destes vírus não é permanente, e eles podem se soltar e voltarem para 

a solução, retornando seu movimento nas águas subterrâneas. 

 Outro problema, apontado pelo autor, decorre da existência de uma dicotomia, ou seja, 

no solo arenoso a infiltração de um elemento contaminante se dá em uma velocidade maior 

que nos solos argilosos, que possuem uma característica de retenção maior. Em contrapartida, 

estes solos argilosos já não são recomendáveis para se implantarem cemitérios horizontais, 

pelo fato de propiciarem uma maior conservação do corpo sepultado. 

  

5.2 A contaminação das águas pelo necrochorume 

 

 A degradação dos recursos hídricos é hoje um dos temas mais estudados pelas 

instituições públicas e federais, tendo como causa maior o crescimento desenfreado da 

população mundial, bem como o seu uso indevido. O intenso uso e exploração dos recursos 

hídricos, que hoje estão limitados, nas atividades de produção e de consumo estão 

exterminando-o. 

 A contaminação das águas subterrâneas decorre justamente da impossibilidade ou da 

deficiência de se eliminar as substâncias e os micro-organismos provenientes da 

decomposição dos cadáveres sepultados. A chuva é uma facilitadora para a contaminação, 

pois ela será responsável por lavar as sepulturas e por transportar o necrochorume, com sua 

carga química e contaminante, através do solo, que ao alcançar o aquífero freático é 
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conduzido pelo fluxo hidráulico. Para Pacheco, (2012, p. 137) este é o modelo padrão que 

ocorre nos cemitérios que têm como prática frequente os sepultamentos em covas rasas ou 

simples. 

 A infiltração das águas da chuva nos túmulos promove o transporte de muitos 

compostos químicos (orgânicos e inorgânicos) para o solo, que, dependendo das 

características geológicas do terreno, podem alcançar o aquífero, contaminando-o. Os locais 

de operação impróprios para cemitérios urbanos podem provocar a contaminação de 

mananciais hídricos por micro-organismos que se proliferam durante o processo de 

decomposição dos corpos. 

 Alerta Kemerich et al (2014, p. 3781), que no caso de ocorrer contaminação do lençol 

freático na área interna do cemitério, esta se estenderá não somente nesta área afetada, como 

também, em áreas ao seu arredor, que eleva a possibilidade de ocorrências de doenças de 

veiculação hídrica. 

 Destarte, caso a água do lençol freático fluir contaminada pelo necrochorume e ela for 

captada em nascentes ou em poços escavados, ela poderá transmitir riscos à saúde das pessoas 

que fizerem uso dela. Há na história, registros de alguns casos de contaminação por esta água, 

como o caso da febre tifoide entre as pessoas que viviam próximas à cidade de Berlim, na 

segunda metade do século XIX, por exemplo. (KEMERICH et al, 2014, p. 3782) 

 As populações de baixa renda que vivem nos centros urbanos ou rurais, localizados 

próximos às necrópoles, ainda utilizam da água de poços escavados para o uso doméstico, 

ainda estão expostas às águas de escorrência superficial vindas do interior destas construções 

e ainda aos males provocados pela fauna que prolifera no cemitério. No estudo destas águas, é 

observado, além das bactérias patogênicas, os indicadores de contaminação de origem fecal, 

como os coliformes fecais, ou termotolerantes e os estreptococos fecais, e ainda os seguintes 

indicadores: i) clostrídios sulfito redutores, que são bactérias formadoras de esporos, que por 

serem mais resistentes, permanecem por um maior tempo no solo, estes são considerados 

indicadores de poluição remota e os; ii) colífagos, que são vírus que parasitam bactérias do 

grupo coliforme, que podem ser utilizados como indicadores indiretos de poluição. 

(MARTINS et al, 1991, p. 48) 

 Ainda de acordo com esse autor, podem ser utilizadas também a salmonella para que 

se evidencie o risco da presença de bactérias patogênicas nas águas subterrâneas, com grande 

influência na saúde pública, destacando-se as bactérias responsáveis pela febre tifoide e por 

infecções gastrointestinais. E, para verificar as condições higiênicas, observam-se a presença 

dos coliformes totais e das bactérias heterotróficas aeróbias. 
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 Foi realizada uma pesquisa nos solos dos cemitérios públicos da grande São Paulo
49

, 

tendo sido escolhido indicadores de contaminação fecal, um patógeno e dois grupos de 

bactérias decompositoras de matéria orgânica. De acordo com Martins el al (1991, p. 48-49), 

a análise dos dados obtidos neste estudo sobre a qualidade bacteriológica da água subterrânea 

nos cemitérios públicos brasileiros, demonstra a existência de uma relação entre a 

profundidade do lençol freático, as características geológicas do meio e a condições 

estruturais do cemitério, na qual a inobservância de apenas uma destas condições pode vir 

acarretar um sério risco de poluição para o citado recurso natural. 

 Os cemitérios, como foram mostrados, podem contaminar o meio ambiente, em 

particular a água subterrânea, por meio dos coliformes fecais e dos micro-organismos 

patogênicos, como bactérias e vírus. Além do necrochorume, como é citado por Kemerich e 

Borba (2013, p. 36), que “em contato com os recursos hídricos ou o solo, causa alterações em 

suas propriedades e acarretam prejuízos aos usuários que utilizam essas águas para o 

consumo”. É por isto que cuidados devem ser tomados na implantação das necrópoles, não se 

esquecendo de considerar a distância destas em relação aos mananciais de superfície e aos 

poços de captação da água subterrânea. 

 Para Pacheco (2012, p. 142-144) a contaminação das águas por esgoto e por micro-

organismos oriundos da decomposição dos cadáveres sepultados em cemitérios devem ser 

considerados como problema de saúde pública. No citado trabalho, o autor adverte sobre os 

fatores que influenciam na sobrevivência e no transporte de micro-organismos no ambiente, 

como “a temperatura, o pH, a precipitação pluviométrica, o teor de umidade do solo, a 

atividade microbiana, a concentração de matéria orgânica presente e as características do 

solo”. Tanto o vírus quanto a bactéria aumentam suas resistências em ambientes com 

temperaturas mais baixas e em solo mais úmido, as atividades microbianas favorecem o vírus 

e não as bactérias, enquanto o solo alcalino favorece as bactérias e o neutro os vírus. 

 Não se tem ao certo, o tempo de sobrevivência dos micro-organismos fora do 

ambiente, podendo variar de meses a até anos. Pacheco, (2012, p. 144-145) comenta um caso 

em que se detectaram as bactérias de coliformes fecais distantes a mais de 2.5 km de distância 

da fonte geradora, demonstrando que elas podem sobreviver por mais de 400 dias em águas 

                                                      
49 Um total de 67 amostras oriundas de três cemitérios localizados na Grande São Paulo foram analisadas no 
período de janeiro a dezembro de 1989. Destas amostras, 29 foram do Cemitério da Vila Formosa (CVF); 11 do 
Cemitério de Vila Nova Cachorinha (CVNC) na cidade de São Paulo, e 27 do Cemitério de Areia Branca (CAB), na 
Baixada Santista. Os principais critérios utilizados na escolha das necrópoles foram os aspectos geológicos e 
hidrogeológicos. Procurou-se selecionar áreas com características geológicas distintas para se avaliar o tipo de 
resposta ao processo de poluição do lençol freático, em função da litologia. (MARTINS, at al. 1991). 
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subterrâneas, dependendo das condições e características do terreno. O que vem confirmar 

que a possibilidade desta contaminação, principalmente através da ingestão desta água por 

parte da população, torna o cemitério um possível gerador de riscos para o ambiente e para a 

saúde pública. 

  

5.3 As águas subterrâneas 

 

 A maior parte da superfície da Terra, 70%, está coberta por água, o que faz denominá-

la como um Planeta Azul. Do volume total de água do planeta, 97,5% é salgada, compondo os 

mares e oceanos, e apenas 2,5% água doce, a qual é utilizada para o consumo e a produção, 

por ser doce. Desta água doce existente na Terra, 68,9% formam as calotas polares, geleiras e 

neves eternas (que cobrem os cumes das montanhas), 0,9% corresponde à umidade do solo e 

pântanos, 0,3% aos rios e lagos, e os 29,9% restantes são águas subterrâneas. Desta maneira, 

do total de água doce disponível para consumo, descontando-se aquela presente nas calotas 

polares, geleiras e neves eternas, as águas subterrâneas representam um total de 96%. 

(BRASIL, 2007) 

 As águas subterrâneas encontram-se abaixo da superfície do solo e circulam nos 

espaços existentes entre os grãos que formam o solo e as rochas sedimentares, espaços estes 

chamados de poros. (BRASIL, 2007, p. 11). Dependendo do tipo de rocha, a água flui através 

da ruptura das rochas em decorrência da movimentação das placas tectônicas. A água da 

chuva que infiltra no terreno passa a faixa do terreno conhecida como zona não saturada ou 

zona de aeração, que tem seus poros preenchidos por água e por ar. A água que não é utilizada 

pelas plantas, pelos seres vivos e que não evapora é infiltrada no solo e acumula-se numa 

região mais profunda, formando as zonas saturadas. Segundo Pacheco (2012, p. 146), o 

“limite de separação entre a zona não saturada e a zona de saturação é designado por nível 

freático ou nível de água”, e é, justamente, esta água armazenada e que circula que é 

denominada de água subterrânea. 

 Com relação à abundância e à distribuição das águas subterrâneas, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente, o Brasil possui ao todo uma reserva de águas subterrâneas 

estimadas em cerca de 112.000 km³, considerando uma profundidade de até 1000 metros, com 

um volume de reabastecimento (recarga) de 3.500 km³ anuais. 

 No caso dessas águas, quando comparadas à gestão das águas superficiais, é notória a 

defasagem do conhecimento básico, do monitoramento e de estudos hidrogeológicos que 

indiquem com certo grau de certeza o comportamento destas águas e características dos 
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aquíferos, além da necessidade de implementação de mecanismos legais e capacitação técnica 

e social. (BRASIL, 2007, p. 9) 

 O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, que é o movimento contínuo da água presente 

nos oceanos, continentes (superfície, solo e rocha) e na atmosfera. Esse movimento é 

alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provocam a evaporação das 

águas dos oceanos e dos continentes. Na atmosfera, forma as nuvens que, quando carregadas, 

provocam precipitações, na forma de chuva, granizo, orvalho e neve. 

 Nos continentes, conforme trabalho do Ministério do Meio Ambiente, a água 

precipitada pode seguir os diferentes caminhos: 

• Infiltra e percola (passagem lenta de um líquido através de um meio) no solo ou 

nas rochas, podendo formar aquíferos, ressurgir na superfície na forma de 

nascentes, fontes, pântanos, ou alimentar rios e lagos. 

• Flui lentamente entre as partículas e espaços vazios dos solos e das rochas, 

podendo ficar armazenada por um período muito variável, formando os 

aquíferos.  

• Escoa sobre a superfície, nos casos em que a precipitação é maior do que a 

capacidade de absorção do solo.  

• Evapora retornando à atmosfera. Em adição a essa evaporação da água dos 

solos, rios e lagos, uma parte da água é absorvida pelas plantas. Essas, por sua 

vez, liberam a água para a atmosfera através da transpiração. A esse conjunto, 

evaporação mais transpiração, dá-se o nome de evapotranspiração.  

• Congela formando as camadas de gelo nos cumes de montanha e geleiras. 

(BRASIL, 2007, p. 10) 

 

 As rochas saturadas que permitem a circulação, armazenamento e extração de água são 

chamadas de aquíferos. Geralmente os aquíferos possuem a capacidade de armazenar grande 

quantidade de água. Eles podem ser classificados quanto aos tipos de espaços vazios e sua 

posição e estrutura. 

 Os aquíferos, quanto aos tipos de espaços vazios, classificam-se em poroso, fissural e 

cárstico. Os porosos armazenam a água entre os grãos criados durante a formação da rocha 

sedimentar e funcionam como esponja, como os arenitos do Sistema Aquífero Guarani. O 

fissural ou cristalino é aquele em que a água circula pelas fissuras das rochas impermeáveis, 

ígneas ou metamórficas), caso dos basaltos, que se encontram acima do arenito guarani. Os 

Cársticos são os formados em rochas carbonáticas, que em razão da dissolução do carbonato 

pela água, podem atingir aberturas enormes, formando verdadeiros rios ou bacias 

subterrâneas. (BRASIL, 2007, p. 12). 

 Os aquíferos também podem ser classificados segundo sua posição e estrutura, ou seja, 

livres, confinados e semiconfinados. Os aquíferos livres são aqueles que estão mais próximos 

da superfície; os confinados possuem uma camada de menor permeabilidade que faz com que 

haja uma pressão sobre a água. Em alguns casos, estes aquíferos apresentam o fenômeno 
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artesianismo, que faz a água jorrar do poço sem a necessidade de bombeamento. O 

semiconfinado encontra em uma posição intermediária entre os dois tipos. (BRASIL, 2007, p. 

13) 

 Devido ao ciclo hidrológico, os aquíferos são constantemente reabastecidos. Este 

processo de reabastecimento denomina-se recarga. A recarga natural ocorre de acordo com o 

regime pluviométrico e do equilíbrio que se estabelece entre a infiltração, o escoamento e a 

evaporação. Aliado a isto, a recarga sofre influência da topografia do terreno, da natureza do 

solo e da situação da vegetação. Os aquíferos são reabastecidos por meio de infiltração direta 

das águas no solo, ocorrendo em toda a superfície dos aquíferos livres ou nas áreas de 

afloramento das rochas na superfície, no caso dos aquíferos confinados. E alguns locais a 

recarga é feita de forma indireta, isto é, através de outras rochas. 

 As áreas de recarga direta geralmente estão localizadas em altos topográficos (morros, 

serras, etc.) e afloramentos de rochas sedimentares, sendo extremamente importantes para a 

manutenção da qualidade e da quantidade das águas subterrâneas. Portanto, é fundamental 

que estas áreas sejam protegidas, evitando-se o desmatamento, o uso incorreto dos solos e a 

instalação de atividades potencialmente poluidoras. (BRASIL, 2007, p. 13-14) 

 As águas subterrâneas estão sujeitas a dois fortes impactos, a superexplotação e a 

contaminação. A primeira ocorre quando a extração da água supera o volume infiltrado, o que 

pode: 

afetar o escoamento básico dos rios, secar nascentes, influenciar os níveis 

mínimos dos reservatórios, provocar subsidência (afundamento) dos terrenos, 

induzir o deslocamento de água contaminada, salinizar, provocar impactos 

negativos na biodiversidade e até mesmo a exaurir completamente o aquífero. 

Em áreas litorâneas, a superexplotação de aquíferos pode provocar a 

movimentação da água do mar no sentido do continente, ocupando os espaços 

deixados pela água doce (processo conhecido como intrusão da cunha salina). 

(BRASIL, 2007 p. 18) 

 

 A contaminação dos aquíferos não é muito comum, em razão das baixas velocidades 

de infiltração e aos processos biológicos, físicos e químicos que ocorrem no solo e na zona 

não saturada, o que os torna mais protegidos da poluição comum. Uma vez ocorrida, estes 

fatores contribuem para uma recuperação mais lenta da qualidade da água, que dependendo 

do tipo de contaminante, pode levar até anos. A poluição poderá ocorrer de forma direta ou 

indireta. 

 Como agentes de contaminação direta, podemos citar: i) deposição de resíduos sólidos 

no solo - descarte de resíduos provenientes das atividades industriais, comerciais ou 

domésticas em depósitos a céu aberto, conhecidos como lixões; ii) esgotos e fossas - o 

lançamento de esgotos diretamente sobre o solo ou a água e a utilização de fossas construídas 
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inadequadamente; iii) atividades agrícolas - fertilizantes e agrotóxicos utilizados na 

agricultura podem contaminar as águas subterrâneas com substâncias como compostos 

orgânicos, nitratos, sais e metais pesados; iv) mineração - a exploração de alguns minérios, 

com ou sem utilização de  substâncias químicas em sua extração, produz rejeitos líquidos e/ou 

sólidos que podem contaminar os aquíferos; v) vazamento de substâncias tóxicas - 

vazamentos de tanques em postos de combustíveis, oleodutos e gasodutos, além de acidentes 

no transporte de substâncias tóxicas, combustíveis e lubrificantes e; vi) os cemitérios - fontes 

potenciais de contaminação da água, principalmente por micro-organismos. (BRASIL, 2007, 

p. 18-19) 

 Quanto à contaminação indireta, destacam-se: i) filtragem vertical descendente - 

poluição de um aquífero mais profundo pelas águas de um aquífero livre superior (que ocorre 

acima do primeiro); ii) Contaminação natural - provocada pela transformação química e 

dissolução de minerais e; iii) poços mal construídos e/ou abandonados - poços construídos 

sem critérios técnicos, com revestimento corroído/rachado, sem manutenção e abandonados 

sem o fechamento adequado (tamponamento), podem constituir vias importantes de 

contaminação das águas subterrâneas. (BRASIL, 2007, p. 19-20) 

 Na busca de evitar a contaminação das águas subterrâneas, respeitando a história e a 

cultura que envolve os cemitérios, aparecem os cemitérios verticais que podem ser 

considerados como uma solução ecologicamente sustentável para minimizar os impactos ora 

mencionados. 

 O município de Belo Horizonte possui uma extensa rede hidrográfica que atende toda 

a Região Metropolitana, e como tal, precisa ser conhecida, cuidada e preservada. Neste 

sentido, o trabalho realizou um estudo destas águas, destacando os problemas que elas sofrem 

em razão das necrópoles. 

 

5.4 As águas subterrâneas de Belo Horizonte 

 

 Relativo ao contexto hidrográfico, Belo Horizonte não é banhada por nenhum grande 

rio, apesar de estar localizada na bacia do Rio São Francisco, com ligação através da Bacia do 

Rio das Velhas. O município é atendido por duas sub-bacias, a do Ribeirão Arrudas e a do 

Ribeirão da Onça, as quais afluem no Rio das Velhas. Estas sub-bacias estão situadas na 

região conhecida como região do Alto das Velhas, que abrange também o município de 

contagem que drenam a água da maior parte do município. Uma pequena parcela será drenada 
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diretamente para o curso do Rio das Velhas. Outra parte encontra-se em uma rede complexa 

de ribeirões e córregos (BELO HORIZONTE, 2015, p. 9-20). 

 Belo Horizonte e Contagem somam uma área total de 525,58 km² e estão localizadas 

na margem esquerda do Rio das Velhas, tornando-se um foco importante, por constituírem a 

região mais urbanizada da bacia, que segundo dados do IBGE de 2000, possuem juntas um 

população de aproximadamente 2.776.543 milhões de pessoas
50

.  

 O Ribeirão Arrudas, atravessa a cidade da região oeste para a leste. Mais ao norte, 

integrando a bacia do Onça encontra-se o Ribeirão Pampulha, represado para formar o 

reservatório de igual nome. A lagoa da Pampulha é um dos recantos de turismo e lazer da 

cidade. O Ribeirão Arrudas deságua no município de Sabará e o Ribeirão da Onça no 

município de Santa Luzia, ambos é afluente do Rio das Velhas. 

 Um dos problemas que ocorre no sistema hidrográfico da região se dá pelo fato dos 

ribeirões Arrudas e da Onça serem os responsáveis pela drenagem da maior parte dos esgotos 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte, os quais ainda sofrem com a diminuição das 

áreas de drenagem e pela ocupação desordenada de encostas e fundos de vale, problemas estes 

causados pela intensa ocupação das áreas dessas sub-bacias. Assim, após o despejo por esses 

cursos d‟água no leito do Rio das Velhas, é observada uma acentuada degradação da 

qualidade do rio. 

 Existe na cidade de Belo Horizonte cerca de 670 km de cursos d‟água, sendo 31% 

revestidos. Sobram aproximadamente 500 km de córregos e de ribeirões em seus leitos 

naturais, dos quais cerca de 200 km encontram-se situados na área urbana. Os demais situam-

se em locais não condizentes à habitação ou em áreas de preservação permanente. De acordo 

com o Plano Diretor de Drenagem e da formatação do Programa de Recuperação Ambiental 

de Belo Horizonte – DRENURBS, “a maioria desses córregos e ribeirões encontram-se 

poluídos devido ao lançamento de esgotos e de resíduos sólidos, além de sofrer com o 

carreamento de sedimentos para o seu leito” (Belo Horizonte, 2015, p. 59-67). 

 No que se refere às águas subterrâneas da cidade, foi realizado um diagnóstico em 

relação à contaminação dessas águas em Belo Horizonte, por Walter Duarte Costa, Leila 

Nunes Menegasse e Rodrigo Diniz Franco, no ano de 2002, em parceria com o Instituto de 

Geociências e a Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 

como parte de um projeto de Doutorado apresentado da Universidade de São Paulo – USP, 

                                                      
50

 Disponível em: http://bairrosdebelohorizonte.webnode.com.br/news/geografia-e-hidrografia-/. Acesso em 
20 nov. 2015. 
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que versou sobre os diversos tipos de contaminação da água de Belo Horizonte (COSTA, 

MENEGASSE, FRANCO, 2002). 

 O trabalho, intitulado Contaminação da água subterrânea relacionada com os 

Cemitérios da Paz e da Saudade no Município de Belo Horizonte, Minas Gerais, foi realizado 

com o intuito de diagnosticar o nível de contaminação físico-química e bacteriológica do 

lençol freático abaixo dos cemitérios da Paz e da Saudade. O motivo da escolha destas 

necrópoles se deu pelo histórico de casos de preservação de corpos, tipos de sepultura, 

contexto geológico e vulnerabilidade natural à contaminação. De acordo com o citado 

relatório, o resultado do trabalho detectou que em ambos os cemitérios o índice de metais 

encontrados nas águas é bem superior ao parâmetro exigido pela Portaria 1.469/00, do 

Ministério da Saúde, com destaque “para os metais
51

  Al, Ba, Cd, Cr, Pb, Fe, Mn e Zn e entre 

os bacteriológicos os coliformes fecais.” (COSTA, MENEGASSE, FRANCO, 2002, p 01). 

 O estudo apontou que em épocas de chuva, há um aumento no nível do lençol freático, 

o que torna a contaminação ainda maior. No caso do cemitério da Paz, que se encontra em 

terreno gnáissico e possui solo argilo-arenoso, em decorrência da decomposição das pedras 

gnáissicas, este foi classificado como um local de alto risco, em razão da vulnerabilidade do 

solo à contaminação (COSTA, MENEGASSE, FRANCO, 2002, p 04-05). 

 O problema levantado pelo estudo é que este tipo de terreno é resistente aos esforços 

tectônicos, mas ele apresenta fraturas mais abertas e penetrativas e o aquífero é do tipo 

fissural livre, que mesmo com a presença de uma cobertura de solo autóctone que funciona 

como um aquífero granular. Porém ele tem pouca ação armazenadora, pois neste local o 

material de cobertura encontra-se entre 10 e 20 m da superfície, que faz com que este terreno 

atue mais como um captador de águas pluviais infiltradas para abastecer o aquífero, do que 

como um acumulador de água no solo, já que ele é bastante permeável (COSTA, 

MENEGASSE, FRANCO, 2002, p.2). 

 É justamente em razão desse tipo de permeabilização do solo, que faz com que ele seja 

responsável pela passagem das partículas que são carregadas pelas águas, as quais vão 

infiltrar no terreno, sendo conduzidas até o lençol freático, aumentando assim o risco de ser 

contaminados por micro-organismos patogênicos presentes no líquido pútrido dos corpos ali 

sepultados. 

 A prática funerária mais comum utilizada nessas necrópoles é a inumação. No 

cemitério da Paz as inumações feitas, na modalidade paga, os jazigos são revestidos de tijolos 

                                                      
51

 Al-Alumínio; Ba-Bário; Cd-Cádmo; Cr-Cromo; Pb-Chumbo; Fe-Ferro; Mn-Manganês e Zn-Zinco. 
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e as urnas mortuárias separadas por uma fina camada de cimento, quanto às inumações 

gratuitas de indigentes e dos que não podem pagar, as urnas são depositadas diretamente no 

solo. No cemitério da Saudade, os sepultamentos são realizados em gavetários (catacumba), 

com revestimento no fundo ou em covas de 1,4 a 1,8 m, com o mesmo revestimento de tijolos 

feito no cemitério da paz, porém, foi detectado casos de sepultamentos sem o revestimento. 

Estes cuidados não contribuem para evitar o contato da água com os corpos. Foi apontado no 

estudo 03 casos de saponificação no cemitério da Paz e um no cemitério da Saudade por ano 

(COSTA, MENEGASSE, FRANCO, 2002, p. 4-5). 

 A legislação municipal determina que a exumação deva ocorrer no prazo mínimo de 

três e no máximo de cinco anos. Os ossos são transferidos para um ossuário subterrâneo 

revestido de cimento ou incinerados. 

 Rocha (2015, 1. 133), explica em seu trabalho que várias quadras como a 8 e a 8A, 

ficaram inativas por um bom tempo, por acumularem águas nos jazigos em épocas chuvosas e 

que este fato pode contribuir para o surgimento do processo de saponificação do corpo, que 

por influenciar na conservação do cadáver, interfere nas atividades da necrópole que necessita 

fazer a exumação dos corpos, para liberar o jazigo para outro sepultamento e, que a urgência 

em implantá-lo, foi determinante para a não realização de um estudo sobre o solo. 

 Como problema relativo a estes tipos de empreendimentos realizados sem o devido 

planejamento por parte do município, a consequente contaminação do solo por elementos 

físico-químicos e bacteriológicos é muito significativa, como se observa no relatório do 

estudo das águas sob os cemitérios em Belo Horizonte, como adiante se vê: 

A contaminação físico-química inclui o carbonato de cálcio proveniente da cal 

com que são pintadas as covas e da própria argamassa que rejunta os tijolos, 

além de metais encontrados nas guarnições, tintas e vernizes dos ataúdes, que 

são dissolvidos nas águas infiltradas. Entre os metais destacam-se: Al, Cd, Cr, 

Fe, Mn, Ni, Pb e Zn. Bacteriologicamente é intensa a contaminação por 

coliformes fecais e estreptococus fecais, sendo ainda detectada a presença de 

clostridium” (COSTA, MENEGASSE, FRANCO, 2002, p.8). 

 

 As partículas contaminantes são derivadas também da lixiviação das substâncias 

presentes nas guarnições, nas tintas e nos vernizes dos ataúdes e na presença de bactérias, e, 

às vezes de vírus, provenientes da decomposição dos cadáveres são conduzidas mais 

facilmente pelas condições do terreno. 

 A contaminação do lençol freático, de acordo com Ministério do Meio Ambiente se dá 

de forma indireta através da filtragem vertical descendente; a contaminação natural e os poços 

mal construídos e/ou abandonados. Ela também ocorre na forma direta, em decorrência dos 

lixões, dos esgotos e fossas, das atividades agrícolas, da mineração, do vazamento de 
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substâncias tóxicas e dos Cemitérios, estes considerados fontes potenciais de contaminação da 

água, principalmente por microorganismos (BRASIL, 2007, p. 18-20). 

 A contaminação do lençol freático de Belo Horizonte, pelos cemitérios, ocorre 

basicamente por três fatores naturais, que, de acordo com Costa, Menegasse e Franco (2002, 

p. 7-8) são a localização, visto que a necrópole encontra-se em um terreno com um 

declividade entre 5% e 14%, com um único local de escoamento, que somado com o solo 

arenoso, que é extremamente permeável e a pouca profundidade do lençol freático, que ainda 

é reduzida nos dias chuva, que são facilitadores para a citada contaminação. Estes fatores são 

agravados pelo fato das covas dos cemitérios da Consolação, da Paz e da Saudade não 

possuírem ou possuírem poucas edificações (mausoléus) em sua superfície, que dificultariam 

a infiltração da água. 

 A pesquisa apresentou resultados relacionados com o nível de potabilidade da água 

(fig. 2), da contaminação por metais (fig. 3), bem como a bacteriológica (fig. 4), com 

resultados muito significativos ao serem comparados com os índices máximos permitidos pela 

Resolução do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. 

Fig. 2 - Elementos Caracterizadores da Potabilidade – Cemitérios da Paz e Saudade – 

Belo Horizonte - 2002 

PARAMETRO UNID 
LIMITE 

CRÍTIC
52

 

CEMITÉRIO DA PAZ 
CEM. 

SAUDADE 

CP1 CP2-BG CP3 CS1 CS2-

BG 

PH - 6-9 ² 6,79 - 6,27 6,49 6,47 

Cor aparente mg/LPtCl4 15 ¹ 1.400,0 - 1.400,00 - - 

Turbidez NTU 5 ¹ 1.450,0 - 1.600,00 2,50 1,50 

Cond. 

Elétrica 
µS/cm - 895,00 - 476,00 188,00 177,00 

Sólidos 

Totais 
mg/L -  - - - - 

Sol. Dissolv. mg/LP 1.000 ¹ 607,00 - 276,00 88,40 129,00 

Alcal. 

Bicarb. 
mg/LCaCO3 - 440,00 - 165,00 67,00 42,00 

Dureza Total mg/LCaCO3 500 ¹ 596,00 - 180,00 78,90 42,40 

N Nítrico mg/L N 10 ¹ 0,65 - 11,00 1,33 5,71 

N Nitroso mg/LP N 1 ¹ < 0,01 - < 0,01 < 0,01 < 0,01 

                                                      
52 Limites críticos: (1)   -   Portaria nº 1469 do Ministério da Saúde (02.01.01)  

   (2)   -   Deliberação Normativa nº 010/86 do COPAM  (Água Especial)  
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Cloretos mg/L 250 ¹ 14,00 - 8,10 < 2,00 5,70 

Sulfatos mg/L 250 ¹ 45,50 - < 1,00 4,12 1,06 

Cálcio mg/L - 219,00 - 63,00 7,52 10,90 

Magnésio mg/L - 11,90 - 5,21 14,60 3,70 

Sódio mg/L 200 ¹ 6,11 5,29 27,70 3,48 3,85 

Potássio mg/L - 15,40 - 10,20 2,29 0,70 

FONTE: (COSTA, MENEGASSE, FRANCO, 2002, p. 6) 

 Em relação aos elementos que caracterizam a potabilidade da água, houve constatação 

de contaminação nos dois cemitérios, sendo mais evidente no cemitério da Paz, que 

apresentou um resultado de 1.400,00 mg/LPtCl4, para um índice crítico de cor aparente 

permitido de 15 mg/LPtCl4. Quanto a turbidez da água, foi encontrado o índice de 1.600,00 

NTU para um índice crítico permitido de 5 NTU. Neste tipo de controle, a pesquisa ainda 

apresentou dados superiores aos considerados críticos para o consumo da água pelo ser 

humano, ou seja, foi encontrado 596,00 mg/LCaCO3, para um máximo de 500 mg/LCaCO3, 

e o índice de Nídrico que apresentou um índice de 11 ml/LN, sendo o de 10 mg/LN o máximo 

permitido pela Resolução do Ministério da Saúde (COSTA, MENEGASSE, FRANCO, 2002, 

p. 6). 

 

Fig. 3 – Presença de Metais – Cemitérios da Paz e Saudade – Belo Horizonte - 2002 

 

PARAMETRO UNID 
LIMITE 

CRÍTICO
53

 

CEMITÉRIO DA PAZ 
CEMITÉRIO DA 

SAUDADE 

CP1 CP2-BG CP3 CS1 CS2-BG 

Ag - prata mg/L  0,010 ²      

Al - Alumínio “ 0,200 ¹ 221,00  24,60 25,90 3,31 < 0,05 

B - Boro “ 0,750 ²      

Ba - Bário “ 0,700 ¹ 4,573 0,500 0,181 0,121 0,061 

Be - Berílio “ 0,100 ²      

BI - Bismuto “       

Cd - Cádmio “ 0,005 ¹ 0,037  0,010 0,08 < 0,001 < 0,001 

Co - Cobalto “ 0,200 ²      

Cr - Cromo “ 0,050 ¹ 0,100  0,02 0,02 < 0,01 < 0,01 

Cu - Cobre   “ 2 ¹ 0,880     

Fe - Ferro “ 0,300 ¹ 84,14     

La - Latânio   mg/L -      

Li - Lítio “ 2,500 ²      

Mn- Manganês “ 0,100 ¹ 10,900  0,480 0,260 0,100 < 0,020 

Mo- Molibdênio “ -      

Ni - Níquel “ 0,025 ²      

P - Fósforo “ -      

Pb - Chumbo “ 0,010 ¹ 0,770  0,160 0,240 0,050 < 0,020 

Sr - Estrôncio “       

Sc - Escândio “       

                                                      
53 Limites críticos: (1)   -   Portaria nº 1469 do Ministério da Saúde (02.01.01)  
                                 (2)   -   Deliberação Normativa nº 010/86 do COPAM  (Água Especial) 
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Si - Silício “       

Sn- Estanho “ 2,00 ²      

Ti - Titânio “       

V - Vanádio “ 0,100 ²      

Y - Ítrio “       

W- Tungstênio “       

Zn - Zinco “ 0,180 ² 1,17  0,160 0,230 0,130 0,100 

FONTE: (COSTA, MENEGASSE, FRANCO, 2002, p. 7) 

 Nos resultados relativos à presença de metais na água, o resultado foi mais 

surpreendente, com números bem superiores ao máximo permitido pela Resolução do 

Ministério da Saúde nº 2.914/11, os quais se destacam no Cemitério da Paz: Alumínio- 

221mg/L (0,200mg/L); Bário- 4,573mg/L (0,700mg/L); Cádmo- 0,037 mg/L 

(0,005mg/L);Cromo- 0,100mg/L (0,050mg/L); Manganês- 10.900mg/L (0,100mg/L); 

chumbo- 0,770mg/L (0,010mg/L) e o Zinco- 1,17mg/L (0,180mg/L). No Cemitério da 

Saudade os destaques foram o Alumínio- 25,90mg/L (0,200mg/L) e o chumbo- 0,240mg/L 

(0,010mg/L),  índice dos outros metais ficaram abaixo, mais bem próximos do limite crítico 

permitido (COSTA, MENEGASSE, FRANCO, 2002, p. 7). 

 

Fig. 4 – Contaminação Bacteriológica – Cemitérios da Paz e Saudade – Belo Horizonte - 

2002 

 

PARAMETRO UNID 
LIMITE 

CRÍTICO 

CEMITÉRIO DA PAZ 
CEMITÉRIO DA 

SAUDADE 

CP1 CP2-BG CP3 CS1 CS2-BG 

Coliformes Tot. nmp/100ml 0 1,00  2,00 3.300,00 10,00 10,00 

Coliformes Fec. “ 0 2,00 0 15,00 0 0 

Estreptococus F “ 0 30,00  0 16,00 2,00 0 

FONTE: (COSTA, MENEGASSE, FRANCO, 2002, p. 8) 

 

 O índice de contaminação bacteriológica encontrado nos poços de coleta e 

acompanhamento das águas foi bastante considerável. No Cemitério da Paz foi encontrado 

3.300,00 nmp/100ml de Coliformes Totais para 10,00 nmp/100ml do Cemitério da Saudade; 

no cemitério da Saudade não foi encontrado coliformes fecais nas amostras pesquisadas, 

contudo no Cemitério da Paz, o índice foi e 15,00 nmp/100ml e; a presença dos estreptococus 

fecais foi de 16,00 nmp/100ml e de 2,00 nmp/100ml. A Resolução determina 0  (zero) 

nmp/100ml, considerando a água imprópria para o consumo humano com a presença de 

qualquer valor acima de zero (COSTA, MENEGASSE, FRANCO, 2002, p. 8). 

 Em razão dos resultados encontrados no monitoramento das águas subterrâneas de 

Belo Horizonte sob os cemitérios da Saudade e da Paz, Costa, Menegasse e Franco (2002, p.  

Na conclusão do estudo Costa, Menegasse e Franco, (2002), explicam que:  
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Quando as condições de infiltração definidas pela declividade do terreno, 

permeabilidade do solo e falta de obstaculação à penetração das águas pluviais 

são intensas, a contaminação das águas subterrâneas é iminente, destacando-se a 

grande variedade de metais tóxicos e pesados dissolvidos nas águas infiltradas 

em conseqüência da lixiviação dessas substâncias presentes nas guarnições, 

tintas e vernizes dos ataúdes e a presença de bactérias e provavelmente também 

vírus, provenientes da decomposição dos cadáveres (COSTA, MENEGASSE, 

FRANCO, 2002, p. 9). 

 

 Há de ressaltar que, conforme retratado no estudo em tela, essa contaminação é 

sazonal, reiniciando sempre a cada período chuvoso, e torna-se relevante, como foi visto 

anteriormente, com o fato da vulnerabilidade do lençol freático, que se encontra a uma 

pequena profundidade e em um solo permeável. 

 Como resultado prático do referido estudo, foi recomendado a realização de um 

controle referente à contaminação do lençol freático, através de poços de monitoramento que 

possam identificar e caracterizar as particularidades da contaminação, como sua extensão e 

sua velocidade de propagação, para que, em seguida, se tome as medidas necessárias para 

cada caso identificado, as quais podem incluir “a remediação da contaminação, a interdição 

do cemitério ou o impedimento da captação dessas águas na zona caracterizada como crítica 

pela pesquisa” (COSTA, MENEGASSE, FRANCO, 2002, p. 9). 

 Pelos resultados obtidos no citado trabalho que foi realizado com a instalação de três 

poços de monitoramento no cemitério da Paz e dois no cemitério da Saudade, e considerando 

que provavelmente nenhuma providência foi tomada para minimizar tal quadro, acredita-se 

que os lençóis freáticos da cidade estejam contaminados, ainda mais se for considerada a 

existência de mais dois cemitérios públicos e mais três particulares no município. 

 Assim, entende-se que há necessidade do Poder Público sair da omissão e investir no 

sentido de amenizar estes impactos, visto que já existem técnicas de descontaminação dos 

solos e também das águas subterrâneas, contudo, de nada adiantará se a origem destes 

impactos não for atacada de frente. 
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CAPÍTULO 6 - OS CEMITÉRIOS VERTICAIS 

 

 Com o crescimento dos centros urbanos, o cemitério vertical aparece como uma 

possível alternativa para minimizar os problemas causados ao meio ambiente pelas necrópoles 

horizontais mantendo as tradições religiosas envoltas à morte, não presente no ato crematório. 

 Como visto anteriormente, os cemitérios são construções antigas, de meados do século 

XIX, e mostram dificuldades em desempenharem sua finalidade básica que são os 

sepultamentos dos corpos, pois muitos já estão saturados, passando por diversos problemas, 

desde a falta de espaço e inundações das sepulturas, até a falta de manutenção, como é o caso 

demonstrado de Belo Horizonte. 

 A tendência atual é tornar os túmulos mais versáteis, funcionais e menos decorativos, 

com capacidade de renovação nos locais de enterramento, não podendo esquecer ou desprezar 

os impactos que este tipo de equipamento urbano gera ao solo, ao seu entorno, como também, 

à cidade como um todo, principalmente na questão paisagística, já que suas morfologias 

deveriam se nortear por princípios racionais, principalmente quanto às dimensões dos lotes 

ainda disponíveis nos centros urbanos. 

 Pode-se notar que esses locais seguem modelos de arquiteturas do século XIX, e 

muitas vezes foram construídas sem a observação dos cuidados necessários e de informações 

suficientes para o uso adequado do espaço, tanto do solo, quanto da superfície. Porém, de 

forma alguma, pode-se olvidar da questão simbólica que envolve o cemitério e que persiste ao 

longo do tempo e que permeia todo o inconsciente das pessoas, quando se fala em cultuar os 

entes queridos que se foram deste plano terrestre. 

 Desta maneira, será realizado um estudo sobre os cemitérios verticais, conceito, 

legislações, pontos positivos e negativos e os locais que fazem uso desta prática. 

 

6.1 O cemitério vertical 

 

 Um dos problemas relacionado com o desenvolvimento urbano é justamente o 

aumento da população, ocorrido por vários motivos, os quais não serão estudados, por não 

serem objetos de pesquisa do presente trabalho. Com o aumento da população, obviamente 

terá um aumento dos óbitos, que obriga a cidade a se reestruturar, principalmente em relação 

aos locais destinados ao sepultamento dos mortos. 

 Quanto maior for o número de pessoas no mundo, maior será a necessidade de se ter 

áreas destinadas ao sepultamento, que já se sabe, que nestas áreas têm ocorrido sérios danos 
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ao meio ambiente. Apesar de ser bastante incipiente, já existe a consciência de que as 

necrópoles tradicionais, aquelas em que os corpos são enterrados em caixões de madeira, 

causam uma série de impactos ao meio ambiente. Fato que fez com que o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), desde 2003, passasse a exigir a licença ambiental para a 

construção de novos cemitérios. 

 Outro problema que é pouco discutido é o prazo de adequação dos cemitérios 

horizontais às novas regras e exigências do CONAMA, que era dezembro de 2010, prazo este, 

que não se tem notícias de que fora cumprido pelo município de Belo Horizonte. 

 Como exposto alhures, dentre os danos causados, estão a poluição do solo pelo 

acúmulo de substâncias provenientes do processo de decomposição dos corpos e pelos objetos 

enterrados com eles, bem como, a contaminação dos aquíferos freáticos. 

 Além desses problemas, existe ainda o fato da grande maioria estar localizada em 

terrenos onde o solo não é propício à decomposição dos corpos, retardando a renovação das 

sepulturas. Diferentemente, dos cemitérios-parques, que segundo Rocha (2014, p. 84-85) 

constituem enormes espaços verdes, que em razão de sua estrutura e vegetação, contribuem 

para a qualidade do ar nas grandes cidades, porém, além de necessitarem de grandes 

extensões de terras, geralmente, são implantados em locais mais afastados das cidades.  

 É nesse contexto que na ótica de Rocha (2014, p. 83) os cemitérios verticais 

apresentam-se como uma solução moderna, ecologicamente sustentável, mais higiênica e 

mais moderna no que se refere ao espaço de utilização. Estas estruturas além de minimizarem 

os impactos no solo e na água subterrânea, elas permitem que sejam realizados procedimentos 

corretos do ponto de vista sanitário (são especialmente preparados para armazenarem urnas 

funerárias, sem que seja preciso enterrá-las) e simbólico (pois continuam permitindo a 

visitação às lápides por parte das famílias). 

 Para as sociedades atuais, tal prática é considerada uma inovação, porém, ela já era 

realizada nas antigas catacumbas cristãs, que depositavam os mortos em compartimentos 

feitos na parede. No Brasil, já existem Estados que implantou o cemitério-vertical, e esta ideia 

já está sendo vista como uma das possíveis soluções para as questões envolvendo os 

cemitérios. 

 Em Minas Gerais ainda não se tem este tipo de construção, porém com a falta da 

disponibilidade de extensos terrenos e do custo para adquiri-los, segundo Rocha (2014, p. 85) 

o cemitério-vertical torna-se uma possível solução para os problemas envolvendo os 

sepultamentos no Estado, em particular, em sua capital Belo Horizonte. Este tipo de cemitério 

já se tornou realidade em países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa e Japão, e já 
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está presente em algumas cidades brasileiras. Porto Alegre foi a pioneira da América do Sul 

na construção de cemitério vertical, que foi inaugurado no início de 1973, o Cemitério João 

XXIII. O município de Santos possui o maior cemitério vertical do mundo com 14 andares. 

Além destes, Fortaleza e Curitiba também já possuem sua necrópole vertical. 

 Em pesquisas realizadas em sites brasileiros
54

, já que não existem dados 

sistematizados sobre a quantidade e a localização destes equipamentos no Brasil, foi 

encontrada a existência de 17 cemitérios, dos quais, 95% são administrados pela iniciativa 

privada. Na cidade de São Vicente, em São Paulo, encontra-se o primeiro cemitério vertical 

gerido e administrado pelo poder público municipal. De acordo com Pacheco (2012, p. 99),
 
o 

interesse pelos cemitérios verticais é crescente no Brasil, tanto pela iniciativa privada, quanto 

pelo setor público
55

. 

Fig. 5 – Cemitério vertical de Santos 

 

         Fonte: http://tudolevaapericia.blogspot.com.br/2010/11/cidade-do-maior-cemiterio-vertical-do.html.  

                                                      
54

 www.cemiteriosp.com.br; www.g1.globo.com; www.valfer.com.br/valfereng/cemiterio.asp; 

www.pensamentoverde.com.br; www1.folha.uol.com.br; e outros. 
55 Elisângela Valença em reportagem especial no site F5News – Sergipe atualizado/notícias em Sergipe, de 18 

de Agosto de 2012, aborda a questão relacionada com o Cemitério São João Batista, em Aracaju - SE, apontando 

que em muitas cidades do mundo e do Brasil a alternativa encontrada foi o cemitério vertical. Disponível em: 

http://www.f5news.com.br/6446_cemiterios-verticais-sao-apontados-como-saida-ambiental.html. Acesso: 28 

out. 2015. 
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 O cemitério vertical instalado no bairro Marapé, em Santos, conhecido como a 

Memorial Necrópole Ecumênica, está inserido no Guinness Book, desde 1991, como o maior 

cemitério vertical do mundo, com um total de quatro prédios, sendo três deles com 14 

andares. Está sendo construído um novo prédio com quarenta andares, aproximadamente 108 

m de altura, que aumentará ainda mais o recorde, além de possuir o primeiro crematório da 

região
56

. Esta necrópole também recebeu o prêmio internacional no item “visitação”
57

. 

 O primeiro cemitério vertical da América Latina encontra-se na cidade de Porto 

Alegre, conhecido como cemitério da Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas.  

 

Fig. 6 – Cemitério da Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas – Porto Alegre 

 

     FONTE: http://cemiteriosaomiguel.org.br/ 

 

 A Irmandade foi instituída em 1773, na Igreja Matriz do povoado de Nossa Senhora 

Madre de Deus de Porto Alegre, a qual possuía nos fundos um cemitério, para o sepultamento 

dos Irmãos falecidos. Em 1851, com a proibição pelo General Lima e Silva, Presidente da 

Província, de se realizar sepultamentos dentro dos limites urbanos, fez com que o cemitério da 

                                                      
56

 Informações disponíveis em: <www.memorialcemiterio.com.br>, acesso em: 19 mar 2016. 
57

 Na Funermostra, maior evento do setor funerário do Mundo, realizado em Valência, na Espanha, em 2015, o 
empreendimento foi premiado no item “visitação, pela Guia Funerária, maior entidade de registro de 
cemitérios, funerárias e crematórios do mundo. disponível em: <www.memorialcemiterio.com.br>, acesso em: 
19 mar 2016. 



118 
 

Irmandade do Arcanjo São Miguel fosse para o morro da Azenha. No dia 14 de maio de 1909, 

realizou-se o primeiro sepultamento neste cemitério, com os restos mortais do Sr. Manoel da 

Silva Braga, na sepultura de nº 0001. Esta necrópole é tida como modelo para outras e é 

considerada um dos melhores da América do Sul
58

. 

 A Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e a 237, de 19 de dezembro 

de 1997, conceitua o cemitério vertical como “um edifício de um ou mais pavimentos dotado 

de compartimentos destinados a sepultamentos”.(BRASIL, 1986 e 1997). 

 O cemitério vertical é uma estrutura onde cada andar representa uma quadra do 

cemitério horizontal, sendo que os andares são formados pelo conjunto de gavetas existentes 

lado a lado e superpostas. Os sepultamentos são realizados acima do nível do solo. (Pacheco, 

2012, p. 99) 

 As gavetas têm a mesma denominação das catacumbas, elas são conhecidas como 

lóculos e possuem uma tubulação por ande circula os gases provenientes da decomposição 

dos corpos, o que exige seu tratamento antes de sua liberação na atmosfera. 

 Pacheco (2012, p. 100) explica que esses cemitérios são conhecidos como 

columbários
59

, que são “construções funerárias verticais, normalmente implantadas acima do 

solo, no interior de cemitérios tradicionais”. Explica ainda o autor, que os columbários, 

quando instalados de forma inadequada, com a não observação de técnicas de construção, 

podem gerar os mesmos impactos ambientais causados pelos cemitérios tradicionais, além de 

produzirem fortes odores nauseabundos na atmosfera, decorrentes dos gases e dos líquidos 

provenientes dos cadáveres em decomposição. 

 Um problema da necrópole vertical, apontado por Rezende (2007, p. 26) é justamente 

a ausência de elementos da natureza, como o solo e os tipos de vegetação, o que torna pouco 

convidativo o espaço construído e impermeabilizado pelo concreto, tornando a cidade ainda 

mais artificial. 

 Os corpos, de acordo com Rocha (2014, p. 85), são sepultados em gavetas. Estas 

gavetas ou lóculos devem ser estanques e resistentes às pressões dos gases gerados na 

decomposição, de forma que não ocorra vazamento dos odores e dos líquidos provenientes da 

decomposição do corpo. Deve-se ressaltar que a filtragem dos gases provenientes dos corpos 

sepultados nos cemitérios horizontais é feita de forma natural, já que as camadas do solo 

existentes acima do jazigo funcionam como um filtro. 

                                                      
58

 Informações disponíveis em: http://cemiteriosaomiguel.org.br/historico-da-irmandade/. Aceesso em 19 mar 
2016. 
59

 A palavra columbário, do latim ‘columbariu’, entre os antigos romanos era um edifício escavado na rocha ou 
subterrâneo e guarnecido de nichos destinados a receber urnas ou cinzas. (PACHECO, 2012, p. 100). 
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 No caso dos cemitérios verticais, os gases e o necrochorume ficam presos dentro do 

lóculo. Para a retirada dos gases, segundo Rocha (2014, p. 84-86) os lóculos são ligados entre 

si por um tubo que passa na parte traseira superior de cada um. A saída deste tubo se encontra 

na parte mais alta da edificação e possui um filtro de gases em sua ponta. Já o necrochorume 

ou o produto da liquefação, pode ser drenado através de tubulações ou deixado dentro da 

gaveta até a sua exumação. 

 A solução encontrada pela equipe da Memorial Ecumênica em Santos para o 

tratamento do necrochorume consiste em colocar o caixão dentro do lóculo forrado com um 

plástico que recebe uma camada de cal.  

 Tal procedimento é assim explicado por Rocha: 

 

o plástico retém o líquido que, ao entrar em contado com a cal, endurece, não 

deixando que este se espalhe pelo lóculo. Quando o corpo é exumado, a cal é 

incinerada juntamente com os restos do caixão, eliminando toda e qualquer 

possibilidade de poluição bacteriana. (ROCHA, 2014, p. 86) 

 

 Contudo, o empreendimento deve dispor de sistemas de inativação dos gases do 

necrochorume e de vedação, para que estes não cheguem às áreas comuns onde circulam os 

visitantes e os funcionários do local. É bastante comum a existência de crematório nos 

cemitérios verticais.  

 Além da inumação, a cremação também é uma forma de se dar destino ao cadáver 

humano, uma vez que as cinzas funerárias são geralmente depositadas nas urnas cinerárias e 

jogadas na natureza ou guardadas em um columbário. A cremação gera gases que se não 

forem tratados de forma adequada podem contaminar o meio ambiente. O processo de 

incineração dos corpos dura em média quatro horas, conforme o tipo ou a potência dos fornos, 

que deve trabalhar a cerca de 1.200ºC, aproximadamente. 

 Os ambientalistas, na opinião de Pacheco (2012, p. 99), os cemitérios verticais são as 

alternativas que melhores atendem as necessidades das cidades nestas questões, 

principalmente em razão do aumento da população e da dificuldade em encontrar grandes 

extensões de terras para a construção dos cemitérios tradicionais ou similares, além de 

“construir a única opção ecologicamente correta para não degradar o meio ambiente, não 

perturbar a estética urbana e não contaminar o solo e o aquífero freático”. 

 Para os cemitérios verticais a legislação exige na constituição dos lóculos materiais 

que impeçam a passagem gasosa para os locais de circulação dos visitantes e trabalhadores; 

materiais com características construtivas que impeçam o vazamento do necrochorume, 
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dispositivo que permita a troca gasosa que irá proporcionar as condições favoráveis para a 

decomposição dos corpos e ainda do tratamento ecologicamente adequado dos influentes 

gasosos. (BRASIL, 2003). Nos cemitérios verticais, o corpo sepultado geralmente é colocado 

em uma bandeja de PVC ou de fibra de vidro, com abas laterais e de fundo com altura de 15 a 

20 cm, em lóculo individual. 

 Para Rezende (2007, p. 26) a vantagem desse sistema está justamente no fato da 

impossibilidade dos líquidos provenientes do processo de decomposição ser lançado no solo, 

fato que evitam possíveis contaminações nas águas subterrâneas. Desta forma, podem-se 

utilizar terrenos menores, com baixa exigência quanto ao tipo de solo, sem muitas 

preocupações geológicas, litológicas e topográficas na escolha destes terrenos. O autor cita 

também a possibilidade de realizar sepultamentos noturnos, o que diminuiria, nas grandes 

cidades, os fluxos viários no horário comercial, o que permite um horário alternativo para o 

sepultamento do féretro, além de visitas em dias chuvosos, dentre outras. 

 A destruição da matéria orgânica do corpo humano pela ação de bactérias e enzimas 

recebe o nome de putrefação, resultado da dissolução gradual dos tecidos em gases, líquidos e 

sais. Segundo Almeida e Macedo (2005), nesta transformação são produzidos H2S, CH4, 

NH3, CO2 e H2O. O forte odor é causado por um destes gases e por uma pequena quantidade 

de mercaptana. 

 Como já foi discutido em capítulos anteriores, existe um grande impacto físico no 

meio ambiente causado pelas atividades cemiteriais. Neste ponto, Enetério (2009), salienta 

que este forte impacto físico de contaminação do lençol freático, ou do solo, ocorre pela 

proliferação de micro-organismos que destroem a matéria orgânica. A capacidade do solo de 

reter os poluentes tem sido ultrapassada pela disposição dos resíduos em uma quantidade cada 

vez maior e a complexidade de sua composição, levando a uma maior vulnerabilidade dos 

lençóis freáticos que usam a camada saturada do solo como uma importante defesa contra 

agentes poluidores, como o necrochorume.  

 Deve-se ressaltar que no caso dos cemitérios verticais, conforme lembrado por 

Albertin et al (2013), o necrochorume é desidratado pela circulação do ar e pela 

polimerização, não tendo contato com o solo e as águas subterrâneas. Neste caso, ele passa 

diretamente do estado líquido para o estado gasoso, e, com isso, a água contida entra 

novamente no ciclo hidrológico, por meio de circulação forçada de ar. 
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6.2 A proporcionalidade na ação estatal 

 

 É dever do poder público proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado, e 

para tal, deve-se implementar políticas públicas, que não sejam, apenas eficientes e eficazes, 

mas efetivas em todos os sentidos. Para que isto seja alcançado, tal medida deve estar de 

acordo com o princípio da proporcionalidade, ou seja, ser adequada, necessária e proporcional 

em sentido estrito. 

 A máxima da proporcionalidade possui três máximas parciais, quais sejam: a máxima 

parcial da adequação, a máxima parcial da necessidade e a máxima parcial da 

proporcionalidade em sentido estrito. Para Alexy (2014, p. 5-6) estas máximas conduzem à 

ideia de otimização, e neste sentido “a natureza dos princípios implica a máxima da 

proporcionalidade e vice-versa”. 

 As possibilidades fáticas relacionam-se diretamente com as máximas da adequação e 

da necessidade. Neste caso, a otimização vai consistir em evitar os custos evitáveis. Mas, para 

Robert Alexy, na obra A Teoria dos Princípios Fundamentais, os custos são inevitáveis 

quando há colisão de princípios, o que exige o emprego da ponderação.  

 A ponderação é o objeto da terceira máxima parcial da máxima da proporcionalidade, 

que é justamente a proporcionalidade em sentido estrito. Neste caso, a otimização estará 

vinculada às possibilidades jurídicas, que Alexy (2014, p. 7) a compara com a Lei da 

Ponderação, que afirma que “quanto maior o grau de não cumprimento ou de restrição de um 

princípio, maior deve ser a importância do cumprimento do outro”. 

 Em relação à proporcionalidade, Osório (2011, p. 188) ressalta que não há diferença 

ou superioridade entre os direitos fundamentais, mesmo para aqueles que são protegidos pelo 

limite da proporcionalidade, que neste caso, vai prevalecer a flexibilidade, ou seja, eles 

“inserem-se no maço do regime democrático e submetem-se a legítimas valorações do 

legislador e, em menor medida, dos juízes e governantes”. 

 Pode-se observar que a proporcionalidade assume um viés mais sofisticado e com 

funcionalidades distintas. Assim, Osório (2011, p. 190) vai dizer que “a proporcionalidade, 

juntamente com o preceito da proibição do excesso, é resultante da essência dos direitos 

fundamentais e do caráter aberto dos sistemas jurídicos, que demandam processos decisórios 

repletos de ponderações e raciocínios fundamentados”. 

 Porém, mais do que uma relação lógica entre meios e fins, o princípio da 

proporcionalidade tem sido o referencial utilizado para avaliar o cabimento de uma medida 

restritiva de direito. Como se pode observar, segundo Osório (2011, p. 191-192) a 



122 
 

proporcionalidade acaba por produzir limites mais estreitos e rigorosos aos Poderes Públicos, 

evitando ou diminuindo as lacunas que eram utilizadas impunemente pelos órgãos. 

 O princípio da proporcionalidade, cujo pioneirismo jurisprudencial está creditado no 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, deve ser compreendido nas dimensões da 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, que assim podem ser 

explicadas. 

 A dimensão da adequação vai incumbir se a regulamentação do exercício profissional 

está adequada ao fim que se almeja, quer dizer, se as ações estão apropriadas para assegurar a 

proteção dos interesses coletivos, relacionando as exigências que devem ser observadas para a 

prevenção de desvantagens e riscos para a coletividade. 

 Quanto à dimensão da necessidade, deve-se verificar se a regulamentação do exercício 

profissional está exigindo apenas o necessário, se não há exigências arbitrárias ou 

inconstitucionais. Deve-se ter sempre em mente, que a restrição somente deve ocorrer e na 

medida certa, nos casos em que a proteção dos bens jurídicos coletivos importantes assim o 

exigir. Neste caso, o legislador sempre irá escolher a forma de intervenção que menos limitar 

o direito fundamental atingido. 

 No que se refere à dimensão da proporcionalidade em sentido estrito, o legislador 

deverá buscar um ponto em que os pressupostos legais subjetivos não sejam desproporcionais 

em face aos objetivos a serem almejados. (FROTA, 2009, p. 3 e 4). 

 Destarte, não basta o legislador buscar esse ponto, se o administrador público não tiver 

em mente que toda decisão deve ser proporcional e razoável, ou seja, há de considerar o 

objetivo da ação e os meios empregados para alcançá-lo. A existência do cemitério é 

importante na vida das pessoas, haja vista sua relação com a tradição de velar e cultuar o 

cadáver humano. Porém ele pode ser considerado grande fonte de problemas sociais e 

ambientais. 

 Assim, ao projetar um cemitério, devem-se considerar vários fatores, como sua 

localização física, incluindo o tipo de solo, profundidade do lençol freático, inclinação do 

terreno, o tipo de cemitério a ser implantado, de forma que a escolha seja adequada para a 

garantia dos direitos coletivos, necessária, no sentido de evitar gastos desnecessários e 

ponderada no sentido de proporcionar coerência entre o meio e o fim que se propõe que neste 

caso, pode recair na escolha do tipo de necrópole que será implantada, se horizontal ou 

vertical. 
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6.2.1 Dimensão da adequação 

 

 Essa dimensão, nas palavras de Frota (2009, p. 17), pode ser entendida como a 

dimensão da conformidade, da congruência, da aptidão, da idoneidade, da racional conexão 

ou da pertinência, já que vai demonstrar a conformidade e a utilidade da ação do Estado em 

face dos motivos e dos fins que a justificam. 

 Para que o ato seja considerado adequado, há que considerar se ele foi praticado 

usando-se de meios adequados, que Braga (2008, p. 111) explica que um ato será considerado 

adequado quando o meio for “apropriado para a obtenção do fim desejado, ou pelo menos 

fomente a realização de um objetivo”, mas sempre, demonstrando relação entre a medida 

adotada e a finalidade da norma. 

 Por adequado, Silva (2002, p. 36) explica que não é apenas o meio utilizado que se 

consegue chegar a um objetivo, mas aquele meio quando utilizado a “realização de um 

objetivo é fomentada, promovida, ainda que o objetivo não seja completamente realizado”. 

 O critério da adequação para Frota (2009, pag. 20-21), deve abranger tanto a 

razoabilidade técnica, quanto a jurídica. Para o autor, a técnica tem relação direta com a 

proporcionalidade existente entre meio e fim, enquanto que a razoabilidade jurídica deve 

referir-se à adequação do ato à norma constitucional e às leis. 

 Assim, o critério da adequação também objetiva evitar que o ato estatal seja realizado 

aquém de sua missão legal, ou seja, que ele peque por deficiência, carência ou insuficiência e, 

que não também não possua uma manifesta índole desarrazoada, a ponto de tornar a 

evidência, despiciendo verificar se o ato não seja indispensável (dimensão da necessidade) e 

que possua mais benefícios que malefícios (dimensão da proporcionalidade sentido estrito). 

(FROTA, 2009, p. 22) 

 Para Silva (2002, p. 33) o conceito de razoabilidade “corresponde apenas à exigência 

de adequação”. Seguindo este entendimento, tem-se o posicionamento do Ministro do STF 

Celso Antonio de Melo sobre a dimensão do conceito de adequação, o qual ele vai dizer que 

ela abrange o princípio da razoabilidade – por conseguinte, abarca o princípio do devido 

processo legal material quanto às exigências de racionalidade e razoabilidade do ato estatal. 
60

 

 

                                                      
60

 Sobre a conexão entre razoabilidade e devido processo legal substantivo, cf. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal (Tribunal Pleno). Ementa do acórdão em sede da Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1158/AM. Relator: Ministro Celso Antonio de Mello. Brasília(DF), 19 de dez de 1994. 
Diário da Justiça da União, Brasília (DF), 26 maio de 1995, p. 15.154. Disponível em: http://www.stf.gov.br. 
Acesso em: 15 jun 2015. 
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6.2.2 Dimensão da necessidade 

 

 Para Frota (2009, p. 143) a dimensão da necessidade está relacionada com a 

exigibilidade, com o que é necessariamente exigível, indispensável e imprescritível, com a 

menor interferência ou ingerência ou intervenção, com o meio mais suave, mais benigno e 

menos ofensivo, com a menor restrição e violação possível, com a subsidiariedade e a 

economicidade, com o mínimo de violação e a vedação do excesso, fundada sob a aversão do 

Estado Democrático de Direito aos atos exorbitantes do Poder Público. 

 A dimensão da necessidade no contexto exposto por Hidemberg Alves da Frota irá 

exigir a utilização de meios adequados, meios estes que para Henrich Scholler (apud Frota 

2009, p. 145) não precisam ser necessários. Porém, “em contrapartida, meios necessários 

serão sempre adequados”. 

 No que se refere à essência da dimensão da necessidade, sobre o corolário do Direito 

Constitucional, Frota (2009, p. 145) afirma que há um rechaço ao “sacrifico excessivo ou 

desnecessário aos direitos que a Constituição garante” e defende, inclusive ela está 

relacionada com as exigibilidades material, espacial, temporal e pessoal. 

 A exigibilidade material determina que o meio escolhido deva restringir os direitos 

fundamentais apenas na medida do indispensável; a espacial está relacionada à esfera de 

intervenção do Poder Público, de modo que ela não ultrapasse o campo imprescindível à 

consecução da finalidade legal do interesse público; a temporal diz que o ato estatal, quando 

de caráter coativo, deva ter um limitado controle no tempo e; a pessoal deve-se adstringir o 

provimento estatal em questão apenas à pessoa ou pessoas cujos interesses devam ser 

sacrificados”. (FROTA, 2009, p. 148) 

 Para Henrich Scholler (apud FROTA, 2009, p. 150), há que se preocupar não apenas 

com a natureza e a intensidade da medida restritiva, mas com os efeitos colaterais, que de 

alguma forma atinjam terceiros, para que não se tenha uma “restrição maior ao interesse 

coletivo do que a ameaça que originalmente se pretende afastar”. 

 Neste sentido, Frota (2009, p. 150) ressalta que a dimensão da necessidade deve 

sempre preocupar o administrador público a selecionar, dentre os atos administrativos 

adequados, “o de menor ofensividade em relação tanto ao particular diretamente afetado, 

quanto aos demais integrantes do corpo social indiretamente prejudicado”. 

 A atividade cemiterial é necessária em uma sociedade, haja vista que ela está inserida 

em seus costumes, suas crenças, suas tradições e sua cultura e, em decorrência disto não pode 

simplesmente ser extinta.  
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6.3 Os Impactos do cemitério vertical 

 

 As atividades relacionadas com as necrópoles geram vários impactos ao meio 

ambiente, tanto na fase de implantação, quanto na fase de operação. Os impactos são 

observados na área física, na biológica e na sócio-econômica. Tommasi (1994, p. 333-336) 

em seu trabalho Estudo dos Impactos Ambientais, aponta detalhadamente os diversos 

impactos que esta atividade gera ao meio ambiente. 

 Na fase de implantação do cemitério vertical, os impactos na área biológica 

relacionam à questão da mudança paisagística, já que o empreendimento por si só, já obriga 

uma modificação na fauna existente naquele local.  Na área socioeconômica, os impactos 

estão relacionados com as questões sociais, principalmente, no aumento da frente de trabalho, 

formal e informal relacionados direta e indiretamente com a atividade, e a potencialidade de 

ocorrência de acidentes, envolvendo tanto os empregados como a população em geral. 

 Os maiores impactos observados na fase de implantação do cemitério vertical são 

justamente aqueles relacionados com a área física, que Tommasi (1994, p. 333-336) destaca o 

aumento do índice de ruídos, em decorrência da movimentação de máquinas e equipamentos 

no local da obra; problemas de erosão, que poderão ocorrer superficialmente, dependendo das 

características topográficas da área de implantação; poluição por efluentes líquidos, 

produzidos pelos trabalhadores da obra, que estão armazenados nos banheiros químicos, os 

quais dependem de como a empresa contratada cuida destes resíduos sólidos, pois com 

certeza, não será item obrigatório para ela, previsto em edital; a poluição por resíduos sólidos 

que são gerados no canteiro de obra, os quais são classificados em Classe II, não perigosos, 

inertes e não inertes oriundos da construção civil, e; a alteração do uso do solo, o qual 

somente poderá ser verificado, tendo-se em vista qual era o uso destinado àquele solo antes da 

implantação do citado empreendimento.  

 Na fase de operação, pode-se dizer que os impactos no meio biológico e 

socioeconômico, continuam praticamente os mesmos, alterando apenas o socioeconômico, no 

sentido de que na fase de operação, terá um aumento na circulação de veículos e de pessoas 

no local, principalmente em algumas datas específicas, como dia de finados, dia das mães e 

datas especiais relacionadas com a morte de autoridades eclesiásticas, políticas, esportivas e 

outras. Pode-se verificar também um aumento nas atividades comerciais aos arredores da 

necrópole, como também um aumento na prestação de serviço, já que o cemitério vertical 

oferece novas opções de sepultamentos, o que não deixa de ser um impacto positivo. 

(TOMMASI, 1994, p. 333-336) 
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 No que se refere aos impactos causados ao meio físico pelos cemitérios verticais, 

segundo Tommasi (1994, p. 333-336) podem-se destacar problemas relacionados com 

impermeabilização, a poluição pelos efluentes líquidos, a área física, são observados os 

seguintes impactos: a impermeabilização, a poluição pelos efluentes líquidos, pelo 

necrochorume, pelos resíduos sólidos e a alteração da qualidade do ar. 

 A impermeabilização, conforme explica Tommasi (1994, p. 355) está relacionada com 

o fato de que a operação do cemitério vertical proporciona uma diminuição das áreas 

permeáveis no solo. Tal situação requer como medida compensatória que sejam implantados 

projetos de reaproveitamento de águas pluviais; A poluição por efluentes líquidos poderá 

ocorrer, nesta fase, pois eles são provenientes das áreas de apoio, ou seja, dos sanitários para o 

público usuário do cemitério e os funcionários das áreas administrativas, resíduos estes, que 

deverão ser canalizados para a rede de esgoto municipal/estadual e/ou fossa séptica com filtro 

e sumidouro.  

 No caso do necrochorume, esclarece o autor, os impactos já não são tão incidentes 

como ocorrem nos cemitérios horizontais, já que, nestas edificações, o necrochorume é 

armazenado em bandeja de PVC ou fibra de vidro, ele é seco através da circulação de ar e 

polimerizado. A poluição por resíduos sólidos poderá ocorrer, nesta fase, principalmente, em 

períodos específicos, como o dia de finados, o qual recebe grande fluxo de pessoas, resultando 

em aumento na geração de resíduos sólidos. O empreendimento deverá elaborar e seguir as 

diretrizes do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme preconiza a 

legislação vigente. 

 Outro impacto ao meio ambiente, que é bastante questionável, é a questão da alteração 

da qualidade do ar, com as emissões à atmosfera dos gases provenientes da decomposição dos 

corpos. Neste caso, Campos (2007), explica que para toda sepultura ou lóculo deverá existir 

um tubo de ventilação, que deverá ser interligado a um duto central para expelir os gases 

gerados na decomposição. Aconselha-se que os gases, antes de serem lançados na atmosfera,  

passem por um filtro de carvão ativado. 

 Tendo em vista a existência de poucos cemitérios verticais no Brasil, pouco se 

conhece a respeito de suas vantagens em relação aos cemitérios horizontais. Neste caso, será 

utilizada uma pesquisa realizada por Marina Silva Seabra da Rocha, arquiteta da Fundação 

Municipal de Parques, como disse alhures, órgão municipal responsável pelas necrópoles em 

Belo Horizonte, com o intuito de verificar uma análise crítica e comparativa entre os 

cemitérios parques, os cemitérios paisagísticos e os cemitérios verticais, sendo observadas as 

diretrizes de projetos, os aspectos ambientais e a impressão dos usuários em relação a sua 
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forma arquitetônica e paisagística, além do uso destes espaços, esta última, muito interessante, 

por se tratar de um empreendimento novo, que é desconhecido por muitos no geral. 

 Em relação aos dois tipos básicos de necrópoles horizontais, foi apontado por Rocha 

(2014, p. 177), como principal crítica
61

 o fato da “excessiva negação da morte na paisagem 

dos cemitérios tipo parque (memorial park)”, os quais se parecem muito com parques, em 

razão de haver muita vegetação e ainda, pelo fato das lápides estarem no mesmo nível do 

terreno. Fator este, que segundo a autora pode ser positivo, se bem utilizado pela comunidade 

para outras atividades, pode contribuir para o aumento da segurança, como pode também, ser 

um local ideal para a prática de atividades ilegais. 

 Um ponto levantado a favor do cemitério paisagístico ao cemitério parque, apontado 

por Rocha (2014, p. 179), é o fato dos túmulos estarem misturados com a paisagem do local, 

o que faz com que haja um contraste dos símbolos da morte com a respectiva paisagem 

existente, de forma que eles sejam percebidos de maneira mais sutil, já que um dos princípios 

do cemitério paisagístico está justamente no fato da arquitetura funerária integrar-se de 

maneira harmônica com a paisagem. 

 Na pesquisa, ficou constatado, que para a maioria dos entrevistados, o tipo de 

cemitério é indiferente, pois, “enquanto o cemitério tipo memorial-park encanta com a 

simplicidade e a uniformidade da sua concepção, o cemitério paisagístico chama a atenção de 

quem o escolheu por sua beleza” (ROCHA, 2014, p. 179). 

 Outro aspecto evidenciado foi relativo à falta de referência e a dificuldade de 

localização das sepulturas no Cemitério da Paz. O cemitério paisagístico oferece aos jazigos 

uma localização mais facilitada, pois as referências, lápides e esculturas, permanecem acima 

do solo. Neste contexto, de acordo com Rocha (2014, p. 179), o tipo paisagístico, diferente do 

tipo parque, “permite e prioriza a personalização dos túmulos, desencorajando a invisibilidade 

e a uniformidade das lápides na paisagem sem, entretanto, tender à ostentação, o que se 

encaixa perfeitamente na tendência observada no local pelos túmulos personalizados, formais 

e informais”. 

 Para a cidade de Belo Horizonte, em razão das questões envolvendo o meio ambiente, 

Rocha (2014, p. 179-180), afirma que o cemitério vertical é o mais indicado, pois os dos tipos 

parque ou paisagístico apresentam uma maior possibilidade de contaminação do solo, já que a 

atividade cemiterial predominante é a prática do sepultamento, em que os corpos e as urnas 

                                                      
61

 A autora usou como comparação entre os dois primeiros tipos de necrópole, as críticas feitas ao modelo de 
cemitério-parque, tendo-se por base os pontos levantados por Robert Auzelle em seu livro Dernières 
Demeures: conception, composition, réalisation du cimetière contemporain (1966), e por Ariès em sua obra 
L’Homme devant la mort (1971) (ROCHA, 2014, p. 177). 
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funerárias são postos diretamente em contato ao solo. Como foi estudado no item das águas 

subterrâneas em Belo Horizonte, este fator é agravado, uma vez que o município é dotado de 

um lençol freático com grande volume de água e com pouca profundidade, que somado com 

as características de permeabilidades do solo, facilita a infiltração das águas, podem ser 

considerados grandes contaminadores do solo e das águas subterrâneas. 

 Outro fator observado por Marina Silva Seabra da Rocha, e também previsto na 

legislação local, é a exigência de grande extensão de terreno para a construção e a 

implantação dos cemitérios tradicionais, área de no mínimo 100.000 m², o que é praticamente 

inviável no município em razão do elevado preço do terreno e, o mais importante, a escassez 

de terrenos que suportariam este tipo de atividade ou de empreendimento. Porém, no caso dos 

cemitérios verticais, Rocha (2014, p. 180), afirma que ele “reduz muito a contaminação do ar 

e impede a contaminação das águas superficiais, subterrâneas e do solo”. 

 O problema levantado por Marina Silva Seabra da Rocha está justamente na falta de 

informação por parte da população, que por questões preconceituosas e por achar que o 

processo de decomposição dos corpos será afetado pela utilização de gavetas, elas preferem 

não inovar e continuar com a prática milenar e tradicional do sepultamento. Para muitos dos 

entrevistados, existe uma resistência ao cemitério vertical, por este ter uma arquitetura que 

mais se parece a um empreendimento comercial do que um espaço familiar, enquanto 

cemitério. 

 A citada autora explica ainda, que essa rejeição está ligada ao preconceito e à ideia de 

que os corpos não sofrerão adequadamente os efeitos da decomposição se colocados em 

gavetas, e que estas passam uma “ideia de assepsia, impessoalidade e frieza, além de 

empilhamento de corpos”. (ROCHA, 2014, p. 180) 

 Juntamente a esses fatores, Rocha ainda ressalta a falta de informação das pessoas 

quanto aos verdadeiros impactos que as atividades cemiteriais possam causar ao meio 

ambiente, quando ela comenta sobre os benefícios do cemitério vertical. 

Além disso, as pessoas não compreendem os benefícios ambientais deste modelo 

de necrópole. Visto que os problemas de contaminação do solo em Belo 

Horizonte devido à atividade cemiterial são bastante graves, assim como na 

maioria das cidades brasileiras, o modelo vertical se torna o mais adequado para 

a capital mineira (ROCHA, 2014, p. 180). (grifo nosso) 

 

 Neste contexto, é importante a sugestão apresentada por Rocha (2014, p. 180), da 

necessidade de informar à população a respeito do cemitério vertical, seu funcionamento, suas 

características, seus impactos ao meio ambiente e que ele conserva a tradição do culto ao 

corpo após a morte. Um esclarecimento à população em geral sobre o funcionamento deste 
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modelo, para mostrar que não são muito diferentes dos cemitérios parque ou tradicionais. A 

conclusão da pesquisa é para a desativação das quadras do cemitério da Paz que apresentam 

problemas de contato do lençol freático com os jazigos, agravado nas épocas de chuvas e a 

construção, neste local de uma necrópole vertical, bem como um trabalho paisagístico e de 

urbanização que venha atender à demanda dos frequentadores daquele espaço. Marina Silva 

conclui ainda que a inviabilidade da implantação de novos cemitérios parque ou paisagísticos, 

em razão da falta de terrenos que atendam as exigências para estes tipos de empreendimentos. 

 Pelo fato da operação do cemitério vertical ser semelhante à dos cemitérios 

horizontais, percebe-se que este ainda manterá a atividade de cultuar a alma e de velar pelo 

cadáver do ser humano, como sinal de respeito às crenças e às tradições. 

 No que se refere à construção de novas necrópoles tradicionais no município, Rocha 

entende não ser viável, por não se ter terrenos adequados para tal, e ainda, pela dificuldade 

que tais empreendimentos têm de conseguir as devidas licenças ambientais, conforme 

legislação em vigor. 

 Assim, com base neste ponto de vista, há de considerar como uma medida 

proporcional e razoável aquela que objetiva a implantação do cemitério vertical, pois esta 

necrópole oferece um menor risco de contaminação do solo e das águas subterrâneas, além de 

respeitar e proteger a história e a cultura que sempre estiveram presentes quando se trata da 

morte. 

 

6.4 O projeto paisagístico do cemitério da paz 

 

 A arquiteta Marina Silva Seabra Rocha propôs um projeto paisagístico parque e 

vertical para o cemitério da Paz, localizado na região Oeste do município de Belo Horizonte, a 

ser construído na área da citada necrópole. O cemitério da Paz, conforme pesquisa realizada 

por Marina Silva Seabra Rocha (2014), apresenta vários problemas relacionados com as águas 

subterrâneas da cidade, em razão das peculiaridades do solo e do lençol freático, já estudados 

no capítulo 5, “A contaminação das águas subterrâneas e o cemitério”, que fez com que a 

administração municipal desativasse uma determinada área do cemitério, por apresentar 

alagamento nas sepulturas em épocas de chuvas.  

 O projeto paisagístico do cemitério da Paz apresentado pela citada profissional propõe 

uma construção ousada, prática, com traços futurísticos e um excelente aproveitamento da 

área pertencente ao cemitério. 
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Fig. 8 – Projeto Paisagístico do Cemitério da Paz – Belo Horizonte - 2014 

 

 

 

 O projeto paisagístico para o Cemitério da Paz foi projetado para utilizar toda a 

extensão da área ocupada pela necrópole. Ele propõe a construção de um cemitério parque e 

paisagístico, que será construído nas quadras que não apresentam problemas relacionados 

com o lençol freático e não registram alagamentos em períodos chuvosos e um bosque, que 

além de melhorar a paisagem do local, melhora a qualidade de vida da população ao redor do 

cemitério em razão do aumento da área verde no local. 

 

Fig. 9 – Disposição dos Túmulos no Cemitério Paisagístico 
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 O projeto irá transformar o espaço das quadras que não apresentam contato direto com 

as águas do lençol freático e, não foram interditadas. Estas áreas serão unidas e transformadas 

em cemitério parque e paisagístico, oferecendo uma nova paisagem para o espaço das 

sepulturas, com a construção de passagens e caminhos, evitando, assim, que se danifiquem os 

gramados do local pelas pessoas que acompanham as inumações, visitarem seus entes 

queridos ou simplesmente cortarem caminho em seus cotidianos. As sepulturas, destas áreas, 

serão transformadas em carneiros, bem vedados, para evitar que o necrochorume vaze e entre 

em contato com as águas subterrâneas.  

 Por se tratar de um projeto novo, estão sendo propostos locais especiais para o devido 

respeito aos mortos e às tradições que envolvem os cultos, como o Jardim das Cinzas, 

chamado de “Jardim das Lembranças”, com a finalidade de receber as cinzas oriundas da 

prática de cremação. O Bosque do Lago, com canteiros, uma praça e muita arborização, 

segundo Rocha (2014, p. 193-194), proporcionará um “ambiente de frescor, de microclima 

ameno e de atmosfera acolhedora e aconchegante”, para que os usuários possam usufruir da 

beleza do local.  

 

Fig. 10 – O Bosque do Lago 

 

 O interessante é que também está sendo proposta a utilização do lago como um 

sistema de aeração/oxidação, que ajudará na despoluição do aquífero freático, que apresentou 

altos índices negativos relativos à potabilidade, à presença de metais e de bactérias e vírus. 

 Em respeito à história e à memória das pessoas, consta no projeto o Memorial dos 

desaparecidos e o Jardim das Lembranças, este último, também será utilizado como coletor 
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das cinzas oriundas do crematório. Este local demonstra o vínculo ainda existente entre a 

pessoa e seu ente querido que partiu para a outra vida. 

 

Fig. 11 – Memorial dos Desaparecidos 

 

 O projeto propõe ainda a construção de um cemitério vertical e de lóculos suspensos e 

escalonados, além de uma praça para cultos ecumênicos, reforçando a ideia de 

sustentabilidade transmitida pelo cemitério vertical, e ainda o respeito aos cultos e às 

tradições. 

 

Fig. 12 – O Ossuário 
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Fig. 13 – Fachada do Cemitério Vertical 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Os Lóculos Escalonados 
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Fig. 15 – Corredores dos Lóculos Escalonados 

 

 

Fig. 16 – Praça Ecumênica 

 

 

 Pode-se observar que a proposta da Arquiteta Mariana Silva Seabra da Rocha é 

perfeitamente viável, pois sua implementação foi desenhada com o planejamento de ações a 

curto, médio e longo prazo, de forma que as medidas necessárias sejam tomadas a seu tempo 

e espaço. 

 O cemitério vertical já é uma realidade em vários Estados brasileiros e vem 

demonstrando ser uma ideia sustentável, pois diminui a possibilidade de contaminação do 

solo e das águas subterrâneas, além de contribuir para a recuperação da área utilizada como 
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cemitério, em um espaço de convivência familiar e social. Aumentando a sensação de 

segurança nas proximidades e a qualidade de vida, com a implementação de bosques, plantio 

de árvores de grande porte e outras melhorias previstas no citado projeto do cemitério 

paisagístico do Cemitério da Paz. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho, primeiramente analisou-se o cemitério, em uma perspectiva filosófica, 

contando não somente a sua transformação, como também, a história das práticas funerárias, 

que iniciou com a perplexidade do homem frente ao acontecimento morte, passando por 

várias crenças, tradições e costumes, que auxiliam no conhecimento e na retratação da 

História. 

 Nessa perspectiva, verificou-se que o homem, em razão do uso da linguagem e de seu 

intelecto é o único animal que se preocupa com a morte e com os seus mortos, buscando 

assim, dar um destino ao cadáver de seu semelhante, destino este que segue às tradições, as 

crenças e, por conseguinte, as culturas e as tradições da sociedade em que o de cujus 

pertencia. 

 Os cemitérios representavam os costumes e as crenças de um povo ou de uma 

comunidade. Lá se foi possível encontrar um lastro de seus costumes, de sua crença e até de 

sua fé, isto é, com a observação das formas e dos tipos de sepulturas, foi-se possível entender 

e compreender sua história ao longo do tempo. 

 Junto com as práticas funerárias da inumação e da cremação, surgiu a arte de 

embalsamar os corpos nos sepultamentos, arte esta, muito utilizada entre os egípcios, para 

venerar e preservar seus mortos, principalmente, os reis e os faraós e também, foi uma forma 

encontrada para enfrentar e superar o sobrenatural, inclusive, acreditava-se que preservando 

os corpos dos reis, sua alma sobreviveria para a eternidade. 

 A fé cristã teve grande contribuição para a história do cemitério, pois trouxe a ideia da 

vida eterna através da salvação da alma. Foi justamente esta ideia de salvação que levou as 

pessoas a escolherem (pela sua posição socioeconômica) serem enterradas no interior ou nos 

adros das igrejas. Este fato levou a Igreja Católica, por muito tempo, ser a responsável pelos 

sepultamentos, que só terminou nos meados do século XVIII, sob a alegação de que os 

miasmas mefíticos estavam afetando a saúde dos moradores das cidades, houve pressão dos 

higienistas para que os sepultamentos fossem realizados nos terrenos da periferia. 

 O município de Belo Horizonte possui atualmente 4 cemitérios públicos, o Cemitério 

do Bonfim, o Cemitério da Saudade, o Cemitério da Paz e o Cemitério da Consolação, que 

são de responsabilidade da Fundação de Parques e Jardins da Prefeitura de Belo Horizonte. 

 A necrópole mais antiga da cidade é o Cemitério do Bonfim, projetada pela Comissão 

Construtora da Cidade e abriga um rico acervo histórico, cultural e patrimonial, que possui o 

mesmo traçado geométrico da cidade.  
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 Para atender a demanda da cidade, construiu-se, em 1942, seguindo o estilo clássico da 

época, o Cemitério da Saudade. Sua construção veio atender a população carente de Belo 

Horizonte que desejava possuir um jazigo perpétuo, mas não tinha recursos para usufruir do 

Cemitério do Bonfim. 

 O Cemitério da Paz é a maior necrópole em extensão da cidade e foi construída na 

configuração clássica de cemitério parque. O Cemitério da Consolação é a menor necrópole 

do município e foi construído na mais moderna configuração de cemitério parque, com 90% 

de sua área gramada. 

 Até o ano de 2003, não havia legislação específica ou norma técnica que 

regulamentasse a implantação e a operação de cemitérios em termos ambientais e sanitários. 

Esta era a maior preocupação no que dizia respeito à saúde humana, já que a preocupação 

maior das normas sobre o assunto era a questão sanitária, relacionada com a saúde das 

pessoas. 

 De acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, instituída pela Lei 

Federal 6.938/81, tornou-se obrigatório a realização de avaliação dos impactos ambientais na 

liberação da Licença Ambiental para as atividades com riscos potenciais de causarem danos 

ao meio ambiente. Os procedimentos para a Licença Ambiental de cemitérios foram 

normatizados através da Resolução CONAMA nº 335/2003, com suas alterações. 

 O maior problema detectado foi justamente o fato dos cemitérios públicos brasileiros, 

que em quase sua totalidade foram construídos antes da Lei nº 6.938/81, e, por conseguinte, 

não foram devidamente licenciados. As necrópoles, conforme Resolução CONAMA nº 

402/08, deveriam ter sido adequadas às novas regras até dezembro de 2010. Porém mesmo 

com a incumbência aos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente que se 

estabelecessem os critérios para adequação destes cemitérios à legislação vigente, nenhuma 

providência foi tomada neste sentido. 

 Para que seja autorizado o funcionamento de uma necrópole, a legislação exige que o 

Relatório de Impacto do Meio Ambiente contenha a caracterização da área na qual será 

implantado o empreendimento, contendo, principalmente, um levantamento topográfico 

planialtimétrico e cadastral. Logo, deveria compreender o mapeamento de restrições contidas 

na legislação ambiental, incluindo o mapeamento e a caracterização da cobertura vegetal e, 

um estudo demonstrando o nível máximo do aquífero freático (lençol freático), ao final da 

estação de maior precipitação pluviométrica, bem como uma sondagem mecânica do subsolo 

para a caracterização do referido terreno. 
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 A tutela jurídica dos cemitérios em Belo Horizonte é realizada conforme a Lei nº 

9.048/05 e seus decretos regulamentadores. As inumações e as exumações obedecerão a Lei 

de Uso e Ocupação do Solo. Verificou-se em tal legislação, que a escolha do tipo e das 

características das zonas urbanas, não levou em consideração as características do solo frente 

aos possíveis impactos que estas atividades podem causar ao meio ambiente, mas, apenas, à 

questão estrutural urbana. 

 O homem desde seus primórdios aprendeu a importância de respeitar a morte e os 

mortos, principalmente com o advento da religião com os conceitos de salvação e de vida 

eterna. Este respeito tornou-se tradição, e como tal, é protegido constitucionalmente como um 

Direito Fundamental, por integrar o patrimônio cultural imaterial de uma sociedade. 

 O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi tratado na Constituição de 

1988 como um direito coletivo e como tal, deve ser protegido, tanto pelo Poder Público, 

quanto pelo cidadão, para esta e as futuras gerações. Desta forma, ampliou-se o conceito de 

tutela do meio ambiente, que deixou de observá-lo apenas sob a ótica econômica dos recursos 

naturais, para tutelá-lo como um bem patrimonial, composto de bens materiais e imateriais. 

 O cemitério, por ser o local destinado a receber os corpos humanos após a sua morte, 

tornou-se hoje um dos principais vetores de degradação do solo e das águas subterrâneas, em 

decorrência da decomposição da matéria orgânica do cadáver, como também, das substâncias 

e dos materiais das urnas funerárias e de suas vestes, que ao se decomporem, juntamente com 

o necrochorume, são responsáveis pelas citadas contaminações. 

 O necrochorume decorrente da decomposição da matéria orgânica carrega todos os 

metais pesados presentes no organismo humano, bem como, os organismos patogênicos, 

como vírus, bactérias e outros agentes. Por questões sanitárias e ambientais, é conveniente 

que o poder público providencie um destino urgente e adequado ao corpo humano, que por 

questões de fé, de religião, de tradição e outras que estão envolvidas diretamente com o caso 

morte, não seria prudente, nem aconselhável que se abandonassem os cadáveres ao relento, ou 

simplesmente os cremassem, prática esta ainda não muito aceita pelas pessoas de um modo 

geral. 

 Como os cemitérios públicos de Belo Horizonte não foram adaptados à legislação 

federal, conforme determina as Resoluções CONAMA em vigor, ficou demonstrado que as 

águas subterrâneas do município encontram-se na sua maioria contaminadas. Como se pode 

comprovar no estudo, as sepulturas dos cemitérios da paz e da saudade são vulneráveis e, 

grande parte delas, são inundadas pelas águas subterrâneas em épocas de chuvas, fato 
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agravado pela precariedade das inumações, que muitas das vezes são feitas diretamente ao 

solo. 

 As águas que inundam os túmulos são contaminadas e vão infiltrar o solo, podendo 

atingir os lençóis freáticos, e até plantações, dependendo da localização e das variáveis do 

terreno onde se localiza o cemitério. 

 Em decorrência dessa inundação e do fato dos lençóis freáticos em Belo Horizonte não 

estarem a grandes profundidades, a infiltração destas águas nos túmulos promove o transporte 

de muitos compostos químicos (orgânicos e inorgânicos) para o solo. Estes compostos, 

dependendo das características geológicas do terreno, podem alcançar o aquífero, como é o 

caso de Belo Horizonte, que possui um terreno poroso e um aquífero freático de pouca 

profundidade. Os locais de operação impróprios para cemitérios urbanos podem provocar a 

contaminação de mananciais hídricos por microrganismos que se proliferam durante este 

processo de decomposição. 

 No caso de contaminação do lençol freático, na área interna do cemitério, há de 

considerar que se estenderá não somente na área afetada, como também, em áreas ao seu 

arredor. Este fato elevará a possibilidade de ocorrências de doenças de veiculação hídrica, 

pois no caso do lençol freático fluir contaminado pelo necrochorume e sua água for captada 

em nascentes ou em poços escavados, ela poderá transmitir riscos à saúde das pessoas que 

fizerem uso delas. Há de considerar que as águas subterrâneas de Belo Horizonte, conforme 

estudo apresentado, possivelmente, encontram-se contaminadas por metais pesados, 

coliformes fecais e por elementos patogênicos. 

 Neste contexto, o cemitério vertical é apresentado, por Tommasi (1994), Almeida e 

Macedo (2005), Rezende (2007), Pacheco (2012), Albertin et al (2013) e Rocha (2014), como 

uma solução sustentável, por apresentar uma probabilidade menor de contaminação do solo e 

das águas subterrâneas por não haver o contato direto dos cadáveres com o solo, pois estes são 

inumados em gavetas, envoltos em uma manta para a retenção do necrochorume, que ao 

adicionar a cal vai ocorrer a sua desidratação, que facilitará no destino posterior desta matéria. 

 O cemitério vertical já é realidade em vários países e em vários municípios brasileiros, 

como Santos, São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Bahia, o que demonstra ser uma proposta 

exequível e aceita por uma boa parcela de pessoas, pois se verificou que ele respeita e protege 

a história e a cultura existente com a morte, não transmitindo a ideia de destruição total do 

corpo que está contida na atividade cremação. 

 Há de considerar também que as legislações exigem áreas enormes para a construção 

de um cemitério, em Belo Horizonte a área mínima é de 100.000m², não se achando uma área 
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deste tamanho disponível. Todavia, se o local for encontrado será economicamente inviável, 

pela especulação imobiliária que existe nos municípios, principalmente, quando se trata da 

capital do Estado, sem falar no detalhe de que o solo e subsolo não serem favoráveis a este 

tipo de empreendimento. 

 Em Belo Horizonte, foi apresentada a proposta de um Cemitério Paisagístico para o 

cemitério da Paz, com a construção de um cemitério parque e paisagístico, aproveitando as 

quadras que estão em uso e, a construção de lóculos escalonados e do cemitério vertical, em 

substituição às quadras desativadas, por apresentarem problemas com o lençol freático, de 

forma a manter a necrópole em funcionamento e minimizar os problemas advindos com as 

infiltrações ocorridas em várias quadras do cemitério com as chuvas sazonais, que tornam 

grande parte desta necrópole inapropriada para o fim a que se destina. 

 Dessa forma, o trabalho responde ao questionamento inicial de que o cemitério 

vertical é uma ideia ecologicamente sustentável, para minimizar os problemas ambientais 

relacionados com as atividades cemiteriais, respeitando a história e a cultura milenar que 

envolve a morte e os cemitérios, bem como, uma melhor destinação e aproveitamento destas 

grandes áreas que compõem os cemitérios municipais. 
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