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OBERNETE  

Absorvente funerário 

anti-vazamentos 

cadavéricos 



1- Introdução  

 

Um dos problemas mais freqüentes e incomodativos que ocorrem nas 
exéquias, é o vazamento de fluidos corpóreos dos cadáveres, muitas vezes 
requerendo medidas expeditas para preservar o trabalho tanatopráxico. 

Por outro lado, após o sepultamento,  inicia-se uma exsudação 
intensiva de líquido coliquativo (“necrochorume”), o qual se extravasar para o 
solo, poderá desencadear problemas sérios de contaminação dos lençóis 
freáticos, dependendo da profundidade de jazimento do seu topo. 

Objetivando abolir eficientemente este problema e as suas 
conseqüências sempre indesejáveis, após uma pesquisa dirigida conduzida 
nos últimos cinco anos, foi desenvolvido o absorvente funerário para instalação 
no interior das urnas funerários, sob os corpos a sepultar (“Obernete”). 

O “Obernete” é um verdadeiro “Ôvo-de-Colombo”, inédito,totalmente 
nacionalizado, simples de utilizar, custo bastante razoável, ambientalmente 
correto e geossanitariamente adequado. 

È constituído, basicamente, por duas mantas não-tecidas (“geotêxtil”), 
unidas formando um saco retangular, preenchido com uma mistura ativa 
absorvente-secativa-desinfetante, capaz de reter mais de dez vezes o seu 
peso|volume de líquidos corpóreos, catalizando a sua secagem e neutralização 
biológica (“Necrosorb”). 

Os “colchonetes” assim formados são fornecidos com uma cobertura 
de tecido fino de algodão, em embalagens plásticos lacradas, perfeitamente 
anti-higroscópica.  

 

              



Sabendo-se que um cadáver adulto com biótipo brasileiro, 
independentemente do sexo e da idade, com peso médio de 70,00kg, exsuda 
cerca de 0,167L\dia de necrochorume (“quantum diário”), durante a fase 
coliquativa do período putrefativo (segundo ao oitavo mês pós-sepultamento), a 
performance dos “Obernetas” apresenta os seguintes parâmetros funcionais 
principais: 

- Resíduos pulvurulento da secagem do “quantum diário” do  

  necrochorume (“necropô”).......................................................8,35g\dia 

- Razão de absorção \ retenção do necropó pelo “Necrosorb” .. 4,00g\g 

- Tempo médio de absorção e secagem dos “quantos diários” do   

   necrochorume ............................................................................1,85h 

- Premissividade do geotêxtil aos fluidos cadavéricos ................1,10s-1  

- Transmissividade do geotêxtil aos fluidos cadavéricos......0,152cm2/s             

portanto, os “Obernetes” são capazes de absorver e secar, com folga, a massa 
líquida exsudada pelos corpos. 

Concluindo, a tecnologia moderna resolveu um dos problemas mais 
indesejáveis nos velórios e sepultamentos: o vazamento de fluidos cadavéricos 
para o meio externo aos caixões e sepulturas! 

A Indústria que os desenvolveu no Estado de São Paulo (Ober S/A, 
Nova Odessa), foi muito feliz ao disponibilizar para o segmento funerário, um 
produto nacional simples, eficiente e com preço razoável.        

 

 

 


