
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: OS PROBLEMAS DE ARMAZENAGEM DE RETOS MORTAIS, A VERTICALIZAÇÃO E A
TECNOLOGIA NO SETOR,  E O  MEIO AMBIENTE.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: SERVIÇO SOCIALSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ENIACINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): RODRIGO FELIPE ANDREW DA CRUZ, ALEXANDRE COUTO BEZERRA, KELLEN
CRISTINA ANDRADE DA SILVA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUCIANA MARTINES ALVES, MARIA CRISTINA TAGLIARI DINIZORIENTADOR(ES): 



 

 

 

Proposta de Pesquisa para o Projeto do Conic 

1 RESUMO 

O mau aproveitamento do espaço é um comportamento que traz grande prejuízo 

com a movimentação inadequada de materiais. Tendo em vista essa causa, 

explanou-se a importância em se armazenar corretamente os restos mortais em 

cemitérios e necrópoles, tendo como proposta a construção de jazigos verticais, 

visando um melhor controle dos resíduos como o Lequame da Coliquação (também 

conhecido como Necrochorume), e para então, tentar amenizar a superlotação em 

cemitérios na região de Guarulhos. Conforme publicação efetuada no Jornal Folha 

Metropolitana, dia 27 de junho do ano de 2015, foi definido pela secretária que: - 

“somente cidadãos guarulhenses poderão ser enterrados nos cemitérios de 

Bonsucesso, em bairro do mesmo nome e Necrópole do Campo Santo, na Vila Rio 

de Janeiro”. A justificativa para essa medida é a superlotação.Nesse estudo 

abordou-se a importância de jazigos verticais, uma vez que, o espaço será 

terminantemente aproveitado através da Logística de Armazenamento bem aplicada; 

com isso desenvolveu-se também, uma consciência mais sustentável, a fim de se 

minimizar a contaminação do solo e aquíferos subterrâneos. 
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2 INTRODUÇÃO 

Atualmente, as operações logísticas são de grande importância para que os 

profissionaisde qualquer área possam desenvolver com excelência todas as funções 

do cotidiano. 

A armazenagem é um processo fundamental nas organizações, pois ao exercê-la 

com qualidade e exatidão, é um excelente caminho para que as empresas obtenham 

êxito em suas funções, a fim de evitar erros que possam impactar na satisfação do 

principal alvo a ser conquistado: “um cliente satisfeito”. 

Armazenar é uma prática logística a qual se faz necessário a administração do 

espaço e do tempo. Sendo assim, tem como objetivo principal proteger o material da 

melhor maneira, de forma mais racional e econômica.  

Sendo assim, ao observamos a importância de um armazenamento coerente, 

adentraremos em um assunto que é difícil para aceitar, porém é certo e inevitável – 

a morte. 

Morrer é tão natural quanto nascer e crescer. Para algumas pessoas, é difícil 

“encarar” a finitude, aceitar que o que se tem hoje, vai cessar logo mais... afirma a 

psicóloga Maria Júlia Kovacs, coordenadora do Laboratório de estudos sobre a 

morte do Instituto de Psicologia da USP (Universidade de São Paulo). 

Enfrentar e “encarar” a morte, em vez de negá-la, não significa que iremos deixar de 

valorizar a vida, mas sim aceitar que, “a partir do momento que nascemos, 

começamos a morrer e se não podemos evitar a morte, por que não melhorar a 

convivência com ela, vale a pena refletir a respeito”, afirma Maria Júlia. 

Tendo então essa reflexão, abordou-se o ato de armazenagem em cemitérios. A 

todo instante mais e mais pessoas morrem e são enterradas em espaços destinados 

a seus corpos totalmente limitados. 

É valido notificar também, que o mercado imobiliário esta aquecido em boa parte 

das metrópoles, impedindo assim, a criação de novos cemitérios. 

Como consequência de uma má armazenagem, ocorre a superlotação trazendo 

consigo impactos ao meio ambiente. Esse dano ambiental é de grande expansão, 



tendo em vista que a grande maioria das pessoas, seja por fatores culturais ou 

religiosos, ainda optam pelo sepultamento tradicional: velório e enterro do corpo. 

Não estamos aqui para discutir tal escolha, mas sim paraalertar sobre a 

contaminação que tal situação acarreta ao solo e aos lençóis freáticos. 

Quando os corpos estão em decomposição nos cemitérios, liberam um líquido 

viscoso, escuro, de odor desagradável, tornando a situação mais preocupante, por 

causa do enorme potencial de contaminação. Contendo alto grau de agentes 

causadores de doenças, com substâncias orgânicas tóxicas (putrescina e 

cadaverina). 

Ao contaminar o solo e o lençol freático, que é responsável por 95% da água que se 

consome no planeta, segundo a ABAS – Associação Brasileira de Águas 

Subterrâneas, a população também corre risco de contaminação. 

Com tais informaçõesadquiridas, torna-se imprescindível modelar uma mentalidade 

mais consciente e coerente, tanto em relação a armazenagem adequadas dos 

restos mortais, quanto a forma que estamos tratando o meio ambiente.  

 

3 OBJETIVOS 

 

Este artigo tem como objetivo, analisar os processos de armazenagem dos 

cemitérios, como estão sendo administrados suas capacidades de armazenamento 

e de demanda, também é preciso analisar as condições de armazenamento, pois em 

pesquisas realizadas in loco, alguns se encontram com 98% da capacidade já 

ocupada, com isso para continuar atendendo a demanda, é preciso uma solução 

rápida e objetiva, para evitar transtornos à sociedade, pois se trata de um serviço 

essencial. 

Para isso, é necessário criar uma solução que traga benefícios a todos os 

envolvidos, a população, ao meio ambiente e ao cemitério, aumentando a 

capacidade, reduzindo espaço, beneficiando o solo e todo o meio ambiente.  

 

4 METODOLOGIA 



Nesse trabalho, a metodologia utilizada foi a pesquisa narrativa e a pesquisa de 

campo na cidade de Guarulhos.  Utilizou-se biografias, autobiografias, relatos e 

depoimentos, a fim de explanar a importância em se armazenar com exatidão, 

analisou-se os aspectos problemáticos, decorrentes da superlotação e 

contaminação em cemitérios através do Necrochorume. 

A narrativa foi atrelada com suporte teórico da pesquisa e também com informações 

encontradas na rede virtual.  

Realizaram-se pesquisas de maneira crítica e reflexiva, expondo o problema e 

buscando informações úteis na resolução do mesmo. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O recebimento é a primeira fase do processo de armazenagem. Define-se como “o 

aceite físico dos produtos, após checagem das condições física do produto e da nota 

fiscal”, (ARBACHE et al., 2004, p.52). 

A pesquisa tratou de conhecer as condições de armazenagem de restos mortais em 

cemitérios horizontais, quanto a sua capacidade de armazenagem, com isso foi 

possível fazer um levantamento sobre a real situação quanto à capacidade.  

Segundo Ching (2008), uma visão básica, é que os produtos precisam ser mantidos 

em estoque por várias razões seja para acomodar variações na demanda ou 

produzir lotes econômicos em grande volume. 

Segundo Ballou (2007), a armazenagem e movimentações das mercadorias, são 

fundamentais no complemento do cotidiano logístico, pois tais custos podem 

absorver de 12 a 

40% das 

despesas 

logísticas da 

empresa. 

 

 

 

Ao contrário do transporte, que ocorre entre locais e tempos diferentes, a 

armazenagem e o manuseio de materiais acontece na grande maioria 

das vezes, em algumas localidades fixas. Portanto, os custos dessas 

atividades estão intimamente associados à seleção destes locais. 

(BALLOU, 2007, p.152). 

 



 

 

 

No Brasil, a maioria dos cemitérios são muito antigos e, exatamente por isso, 

descompassado em termos de estudos técnicos e ambientais. Considerando essa 

situação, o Conselho Nacional do Meio Ambiente publicou, em 3 de abril de 2003, a 

Resolução nº 335 estabelecendo que todos os cemitérios horizontais e verticais 

deverão ser submetidos ao processo de licenciamentoambiental. 

Segundo relata a Resolução nº 355 de 3 de abril de 2003, existem dois tipos 

principais de cemitérios: os horizontais, parques ou jardins e verticais.  

O processo de estocagem é fundamental na manutenção da organização de um 

armazém, bem como a otimização da produtividade operacional. É por meio de um 

bom processo de estocagem que podemos contar com uma boa ocupação do 

espaço, boa utilização dos recursos operacionais, otimização do tempo, do pessoal 

e facilidade no processo de separação de pedidos (BANZATO et al., 2003, p.130). 

O cemitério vertical é um edifício de um ou mais pavimentos dotados de 

compartimentos destinados a sepultamentos. 

As vantagens dos cemitérios verticais sobre os cemitérios horizontais são diversas. 

Uma delas está no próprio licenciamento, onde no cemitério vertical vigoram 

exigências mínimas de instalação, enquanto nos horizontais as preocupações com o 

solo, lençol freático, plantas, memoriais e nível natural do terreno são fatores 

essenciais para o licenciamento e permissão de funcionamento do mesmo. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Com os levantamentos feitos foram encontrados problemas de capacidade de 

armazenagem nos cemitérios. 

Também foi possível analisar problemas relacionados ao solo e ao meio ambiente. 

Com as informações colhidas pode-se enxergar o diferencial do cemitério vertical, os 

benefícios que esse tipo de armazenagem pode trazer para todos os envolvidos, 

cemitério, população e meio ambiente. 

Outros resultados surgirão com a continuidade da pesquisa e propostas serão feitas, 

além de comparativos entre cemitérios tradicionais e os verticais. 
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