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1- Introdução: 

 

Aproveitando a oportunidade de conduzir alguns estudos 

práticos, incluindo ensaios laboratoriais e microscopia 

biológica, em uma afamada universidade interiorana próxima 

da Capital, na região de Campinas, SP, resolvemos 

investigar um fenômeno que vinha nos intrigando, em nossos 

estudos geonecrológicos,ainda sem nenhuma referência na 

literatura, observado em tecidos utilizados em 

sepultamentos: vestimentas dos cadáveres  e revestimentos 

internos das urnas funerárias (“mortalhas”). 

 

O fenômeno foi por nós verificado nas exumações 

conduzidas em doze cemitérios na RMSP (oito públicos e 

quatro particulares), em jazigos com cadáveres sepultados 

de cinco a quinze anos, intactos, em condições operacionais 

normais das necrópoles.  

 

Os tecidos residuais exumados, num exame macroscópico 

inicial,apresentavam um brilho sedoso anômalo,aparentemente 

relacionado a impregnação dos panos pelo liquame emanado 

pelos corpos em decomposição (“necrochorume”). Tais 

impregnações tinham um aspecto plástico, de coloração 

amarelada, mais intenso nos tecidos com períodos de 

residência intrajazigos mais longa (doze a quinze anos). 

 

 Para os doze cemitérios-objetos, foram recolhidas 

quarenta amostras representativas do fenômeno, conforme 
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indica a tabela 1. Estas amostras foram coletadas nos 

restos funerários de quarenta túmulos, onde as exumações 

foram efetuadas, segundo as conveniências das 

Administrações das necrópoles, no âmbito de suas rotinas 

operacionais. 

 

A amostragem foi conduzida no período de 1998 a 2003, 

antes da oportunidade do estudo facultado pela Universidade 

se concretizar. As amostras foram mantidas convenientemente 

guardadas, invioladas, em frascos lacrados apropriados, na 

Universidade da Capital onde lecionávamos. Elas foram 

utilizadas com a anuência dos técnicos do Laboratório 

mencionado, dado o seu excelente estado de conservação. A 

pesquisa foi conduzida no período de novembro de 2004 a 

fevereiro de 2005, aproveitando as férias dos alunos e o 

desafôgo operacional do Laboratório. 

 

De nossa parte, a motivação inicial foi a curiosidade 

científica, bem como suscitar a atenção de outros 

pesquisadores interessados. Ao Laboratório que nos apoiou, 

tradicionalmente envolvido em necropsias e investigações 

criminalísticas, cuja atuação na elucidação de casos 

famosos notabilizou-o nos cenários nacional e 

internacional, interessava conhecer melhor o fenômeno, o 

qual tinha condições potenciais de se tornar mais uma 

ferramenta útil às suas investigações forênsicas. 

 



  3 

O exame mais detido das amostras no Laboratório, 

demonstrou que o brilho sedoso apresentado pelos tecidos 

era produzido pelo material alóctone impregnante, de origem 

bioquímica, formando um “revestimento bioplástico”. Ao ser 

analisado o material dos filmes depositados no “fabric” dos 

tecidos, verificou-se se tratar de um plástico da família 

dos poliésteres, similar ao acrílico, conhecido como poli-

hidroxialcanoato (PHA). 

 

Segundo o médico-legista, responsável pelo Laboratório, 

este revestimento bioplástico é muito parecido com o 

constatado em tecidos e relíquias sepulcrais da América 

Pré-Colombiana, ainda mal estudado pela Arqueologia (tumbas 

incas, astecas e  maias), segundo citações de K. Zaar, M. 

Aschenr, R.H. Browm, D. Byron et allii. 

 

A microscopia das amostras, com aumento de até cem 

vezes, revelou que a espessura dos revestimentos 

bioplásticos mais antigos (12 a 15 anos de residência 

tumular), chegavam a quase duas dezenas de micrômetros. 

Este e demais aspectos pertinentes, serão devidamente 

abordados na seqüência.  

 

2- Generalidades 

 

  No procedimento de coleta das amostras dos tecidos nos 

cemitérios, priorizou-se os restos de vestimentas dos 

cadáveres, sem nenhum critério de seletividade do tipo de 
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fibras (naturais ou sintéticas), sendo que a maioria delas, 

casualmente, era constituída por fibras naturais (algodão, 

linho, lã, rami, etc.). Já os panos de revestimento 

intracaixões (fôrro, mortalhas e véus), eram constituídos 

por fibras sintéticas (tergal, terilene, nylon, etc). 

 

As amostras foram recortadas dos tecidos residuais que 

apresentavam o fenômeno de brilho anômalo, com formato 

quadrado (10,00x 10,00 cm), no ato da exumação (“ad 

sepulcrum”). Nessa operação foram utilizados materiais 

devidamente esterilizados (luvas e máscaras buco-nasais 

descartáveis, frascos lacrados, pinças e tesouras em aço 

cirúrgico, etc.). 

 

Os quadrados de panos foram enrolados como charutos e 

acondicionados em frascos de vidro esterilizados e com 

tampas lacradas. Cada um deles recebeu uma etiqueta de 

identificação, contendo o código alfanumérico da amostra, a 

data da coleta e a temperatura ambiente no jazigo. 

Nas respectivas fichas de campo, foram anotados o nome e 

a localização do cemitério, as coordenadas geográficas 

(GPS), as datas do sepultamento e da exumação, os dados 

cadastrais da sepultura (quadra, número e tipo), os dados 

básicos do sepultado (sexo e idade) e observações 

geológicas (tipos de solos, profundidade do lençol 

freático, grau de umidade do solo, etc). 
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Tabela 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

cemitério 

Codificação 

de amostras 
Município 

CP1A1e2 Itapecirica da Serra 

CP2A1e2 São Bernardo do Campo 

CP3A1e2 Mairiporã 
Particular 

CP4A1e2 São Paulo 

CM1A1a4 São Paulo 

CM2A1a4 Diadema 

CM3A1a4 Itaquaquecetuba 

CM4A1a4 São Caetano do Sul 

CM5A1a4 Barueri 

CM6A1a4 Itapevi 

CM7A1a4 Santo André 

Municipal 

(publico) 

CM8A1a4 Mauá 

Total 40 Região Metropolitana de 

São Paulo 
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Os frascos de vidro contendo as amostras foram 

acondicionados em caixas de isopor, com separações 

alveolares internas (malha de 5.50 cm), lacradas 

externamente com fita adesiva (PVC) e armazenadas em 

armário chaveado, com temperatura interna mantida 

constante. 

 

Uma vez conduzido para o Laboratório, todo o lote de 

amostras sofreu exames seqüenciais sem interrupção, tanto 

nas inspeções ópticas (microscopia), quanto nas análises 

químicas e biológicas (culturas). Em parte, este trabalho 

contínuo e ininterrupto, deveu-se a premência de tempo, 

pois somente dispúnhamos do Laboratório nas férias do final 

de ano, uma vez que o trabalho não era institucional, 

simplesmente uma cortesia e fruto do espírito de cooperação 

do Diretor, às vésperas de sua aposentadoria da 

Universidade. 

 

Concluída a fase laboratorial e procedida à avaliação 

dos resultados, apressamo-nos aqui a divulgá-los com uma 

certa urgência, na esperança de suscitar o interesse por 

pesquisas complementares no assunto, com melhores condições 

que as nossas e envolvendo técnicos de outros campos do 

conhecimento, além do nosso. 
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3- Considerações gerais 

 

a) Ao microscópio óptico, os fios dos tecidos 

funerários apresentavam um brilho surpreendente, 

como o da seda. 

 

b) Com ampliação de oitenta vezes, observou-se que as 

fibras tinham um revestimento bioplástico amarelado, 

com inúmeras bactérias e fungos de coloração marrom 

escuro (Dematiaceous hyphomicetes e Ascomycetes).  

 

c) Com ampliação de noventa vezes, as bactérias e os 

fungos ficaram mais visíveis, com o aspecto de uma 

rede de filamentos. 

 

 

d) Com o microscópio eletrônico de varredura (SEM), 

verificou-se que as fibras estavam totalmente 

cobertas com o revestimento bioplástico (PHA: Poli-

hidroxialcanoato) e com muitas colônias de fungos, 

algumas delas com o pigmento cor-de-rosa produzido 

pelas bactérias. 

 

e) Sob a luz ultravioleta, as fibras tinham uma intensa 

fluorescência verde-amarelada. 
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f) Com o microscópio polarizador, nícois cruzados, 

visualizaram-se cristais minerais, bem formados, de 

calcita, quartzo, óxidos de ferro e óxidos de 

manganês, todos depositados na trama das fibras. 

 

 

g) Algumas áreas de revestimento bioplástico eram ricas 

em manganês, algumas tinham concentrações de ferro e 

outras concentrações elevadas de cálcio. 

 

h) A microscopia eletrônica com difusão de luz (LDEM) 

confirmou a presença desses depósitos minerais, o 

que permite concluir que o revestimento produzido 

pelas bactérias continha elementos minerais e 

orgânicos. 

 

i) Foram preparadas algumas lâminas com fibras reti-

radas dos panos fúnebres, para exames em microscópio 

espectrográfico de infravermelho (FT-IR), nos quais 

ficou bem óbvia a presença das bainhas bioplásticas. 

 

j) Em placas de cultura apropriadas, houve o 

crescimento de colônias de três tipos de bactérias e 

quatro tipos de fungos. Ressaltou, em especial, o 

tipo gram-negativo, produtora do pigmento rosado 

citado anteriormente, bem como do bioplástico PHA: 

Leobacillus rubrus(genus nov. species nov., descrito 

pelo médico mexicano Leôncio A. Garza-Valdes), cujo 
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crescimento é visivelmente catalisado pelo dióxido 

de carbono (CO2), em até 10,00%. 

 

k) Fibras de celulose montadas nas placas de cultura, 

logo no inicio da pesquisa no laboratório 

campineiro, exibiram um incremento acentuado do PHA, 

na conclusão da pesquisa dirigida, portanto, 

mostrando que as bactérias ainda estavam vivas, 

crescendo e acumulando o bioplástico. 

 

 

l) Identificou-se também o fungo Cleistothecium, do 

gênero Aspergillus, o qual vive comumente em madeira 

antiga ou deteriorada. 

 

m) Nas placas de cultura, retirando-se as fibras, 

alterava-se o equilíbrio ecológico, mudando 

acentuadamente o ritmo do crescimento bacteriano, o 

qual reduzia-se... 

 

n) Contatado o Dr. Leôncio A Garza-Valdes, em San 

Antonio, Texas, USA, onde vive atualmente aposentado 

da universidade e conduzindo pesquisas em seu 

laboratório domiciliar, fomos informados: 

 

1º. Hoje estuda o bioplástico PHA em relíquias pré-

colombianas do México, fazendo parte também da 
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equipe que pesquisa o dito Santo Sudário de Turim 

(Itália). 

 

2º. Informou que o PHA é “devorado” por alguns 

fungos da madeira, como por exemplo, o 

Lichenothelia. O PHA é resistente ao calor e 

produz um agente protetor antifúngico, sempre que 

necessário.  

 

3º. Utiliza o PHA na autenticação de relíquias 

arqueológicas (falsificações!). 

 

4º. Já observou a presença do PHA e do Leobacillus 

rubrus nas amostras que recebeu do Sudário de 

Turim. 

 

5º. Que o PHA forma tecidos naturalmente 

plastificados, em especial os mantidos em 

sepulcros (Sudário de Turim). 

 

6º. O Dr. Leôncio A Garza-Valdes é um dos poucos 

arqueomicrobiologistas atuando nos USA. 

 

7º. Estudando as bactérias que crescem em ambientes 

alcalinos naturais, nas duas últimas duas 

décadas, descobriu quatro gêneros novos e vinte 

espécies novas de bactérias alcalifílicas e 
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alcali-tolerantes, incluindo o Leobacillus 

rubrus.  

 

8º. No Southwest Research Institute de San Antonio, 

realizou análises espectroscópicas infravermelhas 

com raspagens do PHA, tingidas com preto-amido 

(“amido-black”), utilizado para a detecção da 

presença de proteínas. As amostras por ele 

ensaiadas aceitaram a tinta, demonstrando a 

presença de depósitos orgânicos, portanto, o 

mistério do brilho é orgânico e não artificial! 

 

9º. Genotípicamente, o Leobacillus rubrus foi 

identificado como 16SrRNA. 

 

o) A metodologia utilizada na pesquisa dirigida aqui 

divulgada, foi a seguinte: 

 

1º)Análises microscópicas: 

 

1.1 –Microscopia óptica comum, com luz 

transmitida e luz refletida. 

1.2 –Microscopia óptica polarizadora. 

1.3 –Microscopia de difusão retrograda (BEM). 

1.4 –Microscopia eletrônica de varredura (SEM). 

1.5 –Microscopia eletrônica com difusão de luz 

(LDEM). 
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2º)Análises espectroscópicas: 

     2.1–Espectrometria por difusão dispersiva (EDS). 

     2.2–Espectrometria infravermelha (FT-IR). 

   2.3–Espectrometria de massa/sonda sólida (SP/MS). 

   2.4–Espectrometria com luz ultravioleta (254-366 

nm). 

   2.5–Espectrometria com comprimento de onda 

dispersivo (WDS). 

 

3º)Cromatografia gasosa/espectrometria de massa 

(GC/MS) 

4)Análises histológicas. 

5)Análises imuno-histoquímicas 

6)Análises químicas (via úmidas). 

 

4- Aspectos microbiológicos: 

 

A microscopia óptica foi à primeira técnica utilizada na 

análises das amostras de tecidos exumados. Os frascos de 

vidro contendo as amostras foram cuidadosamente 

deslacrados, manipulados com os procedimentos usuais do 

Laboratório (material recortado, lâminas montadas, placas 

de cultura semeadas, etc.). 

Vários cortes histológicos, usando o método da parafina, 

foram preparados com as fibras dos tecidos. Os cortes de 

parafina foram corados da seguinte maneira: 
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a) Ácido resistente; 

b) Preto-amido (“amido-black”); 

c) Carmim de Best; 

d) Giemsa padrão;  

e) Giemsa modificado; 

f) Coloração de Gram; 

g) Hematoxilina e eosina; 

h) Prata de metenamina; 

i) Papanicolau; 

j) Ácido periódico de Schift; 

k) Azul de toluidina. 

 

Alguns cortes finos das fibras, corados com o reagente 

de Schift, mostraram os Dematiaceous hyphomycetes, que 

são fungos pretos filamentosos (coloração magenta 

escura). Com esta técnica, as fibras mostraram 

pleocroísmo, em azul celeste e magenta. Muitas bactérias 

coradas de vermelho, foram vistas dentro do lúmen das 

fibras. 

 

Três tipo de bactérias isoladas, foram assim 

classificadas: 

a) Uma bacilo gram-negativo produtor de ácido 

acético, um antifungo, um pigmento róseo e um 

plástico (polímero de reserva). Sua faixa de pH de 

crescimento é ampla, variando de 4,50 a 10,00. 
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b) Um cocos gram-positivo, pertencente ao grupo dos 

Micrococcus luteus. 

 

c) Um cocos gram-positivo/gram-variavel, extremamente 

haloalcalifilítico, o qual cresce isoladamente em 

pares ou como filamentos. Desenvolve-se em 

carbonato de sódio e possui uma faixa de 

crescimento de pH alcalino (10,00 a 13,00). 

 

Os meios de cultura usados para testar estas 

bactérias, foram as seguintes: 

 

a) Ágar infusão cérebro-coração (BHI); 

b) Ágar extrato de levedura-carvão;  

c) Ágar Krumbein K-2; 

d) Ágar nobre (água mineral); 

e) Ágar Sabouraud dextrose; 

f) Ágar de Tindall; 

g) Ágar de Todd-Hewitt; 

h) Ágar de soja tríptica (TSA); 

i) Caldo de soja tríptica (TSB); 

j) TSA com 5% de Na2CO3; 

k) TSA com 10% de Na2CO3; 

 

As bactérias, nos diferentes meios de cultura, 

cresceram em: 

 

 



  15 

a)Ambiente arejado (aeróbico); 

b)Condições anaeróbicas; 

c)Condições microaerofílicas, utilizando 10% de CO2. 

 

 

4.1 Leobacillus rubrus: 

 

Estes bacilos isolados dos panos mortuários, têm um 

tamanho variável de 2.0 a 4.0 micra de comprimento e 

1.0 a 1.50 micron de diâmetro. Crescem isoladamente, 

em pares ou como filamentos. Sob certas condições, 

produzem estruturas semelhantes a cistos. São, quase 

sempre, gram-negativos (mas podem ser gram-positivos). 

 

 Com a coloração de Giemsa, adquirem uma coloração 

azul. Podem crescer numa faixa ampla de pH = 4.50a 

10.00. Desenvolvem-se como anaeróbicas, sob condições 

fototróficas ou como heterotróficos ou como 

microaerofílicas, com um suplemento da ordem de 10.00% 

de CO2.O crescimento como microaerofílico é mais 

rápido (c/ CO2) e a produção de pigmento é maior, sob 

condições microaerofílicas fototróficas. 

 

As observações da fisiologia e morfologia do 

Leobacillus rubrus mostraram que, fenotípicamente, 

assemelha-se a certas espécies do gênero Acetobacter. 

É gram-negativo/gram-variável, cresce isoladamente, em 

pares ou como filamentos e produz um agente antifungo. 
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Cresce numa faixa ampla de pH, começando no lado 

ácido, e pertence ao grupo alfa das bactérias não-

sulfurosas púrpuras (próteo-bactérias alfa). 

 

As bactérias Acetobacter são metabólicamente 

importantes, produzindo e vivendo no ácido acético 

(“vinagre”). Genotípicamente falando, o Leobacillus 

rubrus (16SrRNA) está mais próximo do gênero 

Beijerinckia, o qual produz bioplástico como inclusões 

celulares, sob a forma de polímeros de reserva. São 

fixadores de nitrogênio e amônia e produzem o acido 

acético. 

 

A taxonomia dessas bactérias gram-negativas, foi 

estudada usando a composição de ácido graxo da célula 

e a seqüência nucleotídea da rRNA de 16S, 

estabelecendo-se um gráfico. Descobriu-se que estes 

bacilos gram-negativos têm a seqüência de 

oligonucleotídea AAAUUCG, o que é sintomático do grupo 

alfa das proteobactérias, podendo situá-las entre os 

gêneros Beijerinckia e Rhodopseudomonas, tendo o Dr. 

L.A. Garza-Valdes escolhido o nome Leobacillus rubrus 

para esse gênero e espécies novas. O conteúdo GC é de 

55,5%. 

 

Na classificação antiga, o Leobacillus rubrus sería 

uma bactéria não-sulfurosa púrpura fototrófica 

anoxigênica, com um conteúdo GC de 55%. O estudo do 
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ácido graxo da célula,sugere uma nova taxonomia das 

bactérias não-sulfurosas purpúreas (Cf. Garza-Valdes). 

 

Conforme já visto anteriormente, o Leobacillus 

rubrus assemelha-se fenotípicamente a bactéria 

Acetobacter, produzindo o ácido acético. Devido ao 

teor de GC (55,5%), assemelha-se especificamente a 

classe do Acetobacter pasteurianus; uma classe desta, 

conhecida como Acetobacter xylinum, é capaz de 

produzir a celulose extracelular. As fibras de 

celulose formam, inicialmente, uma película na 

superfície, na qual decorrido alguns dias, produz-se a 

floculação bacteriana. 

 

 

O agente antifungo produzido pelo Leobacillus 

rubrus, inibe o crescimento de leveduras (Candida 

albicans) e fungos (Acremonium hyalinulum, Aspergillus 

fumigatus e espécies Cladosporium). 

 

A substância antifungo causa mudanças na 

conidiogênese do Aspergillus fumigatus, originando 

conidióforos secundários e terciários anômalos, bem 

como alongamento dos filamentos fungais. Este fenômeno  

foi observado anteriormente na ação de outros 

antifungos. Este é um automecânismo de preservação. 
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A coloração rosada nas bactérias não-sulfurosas 

purpúreas fototróficas anoxigênicas, é causada por 

bacterioclorofila alfa, bacterioclorofila beta e 

carotenóides. Estes e o citocromo alfa nas células 

bacterianas, têm um espectro de absorção na chamada 

“Faixa de Soret”. 

 

Com relação ao bioplástico, pedaços das amostras 

mergulhadas em ágar-dextrose de Sabouraud, apresentam 

incremento na quantidade do revestimento bioplástico 

(PHA) na superfície das fibras. O plástico mais 

próximo, é o polipropileno sintético (PP), com uma 

densidade de 0,905, diferindo da densidade do PHA 

(1,25). 

 

 

4.2 - Micrococcus luteus: 

 

 

 

As células dessa bactéria são esféricas, gram-

positivas, crescendo isoladas aos pares, tétrades ou 

agregados; não crescem em filamentos ou cadeias. São 

halotolerantes (podem crescer em NaCl, concentração de 

O a 12%), costumando estar presentes na pele humana. A 

sua presença em panos funerários é considerada normal. 
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4.3 – Bactérias extremamente haloalcalifílicas: 

 

São bactérias que crescem em ambientes com 

concentrações elevadas de cloreto de sódio e um pH 

elevado. Proliferam em culturas que contêm carbonato 

de sódio (B. Tindall), como observado nos experimentos 

do Laboratório. 

 

4.4 – Fungos: 

 

Foram isolados fungos pertencentes  a três gêneros 

diferentes, nos tecidos funerários: 

a. Acremonium; 

b. Aspergillus; 

c. Cladosporium. 

 

 

4.5 – Ácaros: 

 

Foram observados alguns ácaros nas fitas adesivas, 

contendo material pulvurulento liberado pelos tecidos 

funerários, com dimensões da ordem de 1,50 x 2,75 mm. 

 

5 – ASPECTOS QUÍMICOS E FÍSICOS DOS TECIDOS NATURALMENTE 

PLASTIFICADOS 

 

Os laboratoristas, ao cortarem as amostras de tecidos 

impregnados com o bioplástico, utilizando finas tesouras 
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cirúrgicas, tiveram a mesma sensação por nós 

experimentada na coleta das amostras exumadas: a de 

estar cortando material plástico ou lâminas delgadas de 

cobre. 

 

Com relação ao brilho sedoso, os exames com 

microscopia óptica  revelaram que o mesmo era devido a 

um revestimento bioplástico das fibras. Este brilho 

conferia às amostras, um certo aspecto limpo. O 

revestimento transparente era irregular, com porções ou 

áreas mais espessas do que outras, constituído por 

poliéster produzido por bactérias, como um polímero de 

reserva. 

 

Este plástico de reserva, é um ácido 3-hidroxi-

alcanóico, do qual o beta-hidroxibutírico é o mais 

comum. Estes materiais lipóides são produzidos, mais 

acentualmente, quando as células estão submetidas a uma 

carência de nutrientes. Na indústria, o beta-

hidroxibutirato e o beta-hidroxisovalerato, como 

copolímeros, são comercializados com o nome de “Biopol”. 

 

O plástico produzido pelo Leobacillus rubrus, é um de 

poli-hidroxialcanoato, de cadeia média (mcl–PHA), 

descrito pelo Dr.L.A. Garza-Valdes em relíquias 

arqueológicas americanas e também no Sudário de Turim. O 

aspecto mais importante do PHA, é ser biodegradável. 
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Ao que tudo indica, o PHA é resultante de reações 

bioquímicas do necrochorume extravasado dos cadáveres em 

decomposição, nos tecidos por ele impregnados. Não se 

sabe ainda o mecanismo de formação do bioplástico; é 

lógico pensar que o processo deva se efetivar na fase 

coliquativa da putrefação cadavérica, concomitantemente 

ao extravasamento líquido do “quantum diário” do 

necrochorume liberado (cerca de 167 mL/dia), quando o 

liquame funerário ainda é francamente liquefeito, com 

densidade média de 1,23 g/cm3, formando filmes na 

superfície das fibras, como substrato ao desenvolvimento 

das bactérias (Leobacillus rubrus); como este “quantum 

diário” polimeriza-se e seca em aproximadamente 14,03 

horas (média), decorrendo cerca de 9,97 horas até o 

aporte de mais necrochorume, ao longo dos 520 dias 

(média) de duração de fase coliquativa (humorosa), é 

provável que parte do plástico de reserva (PHA) seja 

utilizado para a subsistência da assembléia 

bacteriológica, daí a espessura irregular do revesti-

mento bioplástico (vide documentário micro-fotográfico). 

Após o término da fase coliquativa, o mesmo deve suceder 

para a população residual de bactérias vivas, com toda a 

certeza com o seu metabolismo reduzido a um “mínimo 

minimorum”, ou até mesmo a um estado de letargia. 

 

Na fase coliquativa, conforme supra-explicitado, 

estima-se a ocorrência de uma ciclocidade da ordem de 

890,00 períodos de secagem do necrochorume e cerca de 
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1.252,00 períodos interemissões diárias do liquame 

funerário, pelos corpos em decomposição (cadáveres 

adultos, peso médio de 70,00 kg). 

 

Considerando uma espessura média de 18,00 micra para 

os revestimentos de PHA, é licito supor que o 

crescimento dos depósitos bioplásticos, se efetue à 

razão de 0,0202 micron/ciclo de secagem. 

 

6 – COMENTÁRIO MICROFOTOGRÁFICO: 

 

Seguem-se cinco microfotografias coloridas, liberadas 

para divulgação, com aumentos variáveis em microscópios 

óptico e eletrônico. Nelas é enfocado o revestimento de 

bioplástico PHA, nos tecidos mortuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impregnação amarelada de bioplástico natural, em tecidos 
funerários exumados (amostra CM 7A1). 
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Colônia de Leobacillus rubrus, corado (Gram), aumento de 

400 vezes (amostra CP 3A2). 

Microscopia eletrônica com aumento de 100 vezes, mostrando o 

revestimento bioplástico nas fibras (CM 2A2). 
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Microfibras revestidas pelo bioplástico, cuja quantidade aumentou 

após a colocação em cultura de ágar com dextrose tratamento de 

 aproximadamente um mês ( amostra CP 3A2). 

 

Detalhe de uma fibra de tecido revestida pelo bioplástico 

PHA(observar a espessura variável do filme plástico)(amostra 

CP 4A1). 
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7 – CONCLUSÕES: 

 

a) O brilho sedoso anômalo, observado em tecidos 

residuais de vestimentas e revestimentos internos 

dos caixões, é proveniente da formação de um 

bioplástico natural na trama dos tecidos 

(“fabric”) os quais ficam impregnados por 

depósitos amarelados. 

 

b) Este bioplástico é classificado como um poli-

hidroxialcanoato (PHA),da família dos poliésteres 

e similar ao acrílico. 

 

c) A impregnação foi observada nas amostras de 

tecidos obtidas em exumações nos oito cemitérios 

municipais e quatro particulares, na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), período de 

1998 a 2003. Os exames laboratoriais foram 

conduzidos em Laboratório de Biologia Forênsica 

de uma Universidade na Região de Campinas. 

 

d) A microscopia com aumentos de até 100 vezes, 

revelou uma espessura variando até quase 20,00 

micra (micrômetros) para os filmes recobridores 

das fibras dos tecidos. 
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e) As quarentas amostras obtidas nas exumações, 

foram submetidas à microscopia (óptica e 

eletrônica), espectrometria (EDS, FT-IR, SP/MS, 

WDS),cromatografia(GC/MS), análises histológicas, 

análises imuno-histoquímicas e análises químicas. 

 

f) Foram identificados ácaros, fungos e bactérias 

(Leobacillus rubrus, Microccus luteus e bactérias 

haloalcalifílicas). 

 

g) O bioplástico PHA é produzido pela bactéria 

Leobacillus rubrus, a qual produz também ácido 

acético, um pigmento cor-de-rosa e um agente 

antifungo (autodefesa). 

 

h) O bioplástico PHA é um polímero de reserva, 

utilizado para a subsistência e a sobrevivência 

das bactérias, quando diminui a oferta de 

nutrientes (carência alimentar). Isto acarreta, 

ao que tudo indica, variações nas espessuras do 

PHA em tecidos mais antigos. 

 

i) O corte dos tecidos naturalmente plastificados, 

dá a sensação de cortar-se com tesouras fios 

plásticos ou lâminas finas de cobre. 

 

j) Ao que tudo indica, a polimerização e a secagem 

do necrochorume extravasado dos cadáveres em 
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decomposição, ao impregnar os tecidos pelo 

contato direto com o liquame funerário, forma os 

depositos naturais de bioplástico, preservados 

nos restos funerários exumados (3 a 15 anos de 

sepultamento). 

 

k) No transcorrer da fase coliquativa de cadáveres 

adultos (com peso médio de 70.00 kg), temos a 

média de 890 ciclos de emissão-polimerização-

secagem do necrochorume e 1.252 períodos 

intermediários, ao longo da duração média de 520 

dias para a fase humorosa. 

 

l) Para uma espessura média de 18.00 micra dos 

filmes bioplásticos, o crescimento das bainhas de 

PHA deu-se à razão estimada de 2.02x 10-2 

micra/ciclo de polimerização. 

 

m) Em paralelo,as inspeções microscópicas identi-

ficaram outros microrganismos comuns em restos de 

origem orgânica, exumados de disposições no solo, 

a saber: Staphylococcus aureus, Candida albicans, 

Colliformes, Bacillus subtillis (esporos), etc. 

 

n) Ao que tudo indica, a conservação dos tecidos 

naturalmente plastificados, é maior do que a dos 

tecidos mortuários não impregnados pelo PHA, 

provavelmente devido ao agente antifúngico 
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produzido pelas bactérias Leobacillus rubrus, ou 

pela própria plastificação em si. 

 

o) Papel importante parece ser o desempenhado pela 

butil-mercaptana (responsável maior pelo mau odor 

do necrochorume), na polimerização do bioplástico 

PHA: a sua introdução nas placas de cultura, com 

fibras e as bactérias Leobacillus rubrus, 

catalisava notoriamente a deposição das bainhas 

de PHA nas fibras; o processo era interrompido 

totalmente ao se adicionar carbonato de sódio e 

peróxido de hidrogênio (estes, mais um detergente 

líquido, são bastante eficientes para eliminar o 

mau-cheiro do necrochorume nos jazigos). 

 

p) O agente antifúngico produzido pela bactéria 

Leobacillus rubrus, é bastante eficiente na 

eliminação de fungos na assembléia microrgânica 

fúnebre, presente intratúmulos. Por exemplo, os 

fungos identificados nos panos mortuários 

plastificados pelo PHA (Acremonium, Aspergillus, 

Cladosporium), estavam totalmente inertizados. 
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8 – SUGESTÕES: 

 

Dado as limitações circunstanciais de nossas 

investigações,sugerimos aos Leitores interessados alguns 

tópicos que julgamos interessantes, a serem melhor 

pesquisados: 

 

a) Processo de formação do PHA, ocorrência, conser-

vação, constituição química detalhada, mecanismo 

de polimerização do necrochorume, condicionantes 

de gênese físico-quimico-biológicos, etc. 

 

b) Processo de deposição do filme bioplástico nas 

fibras dos tecidos, espessamento e durabilidade 

dos tecidos naturalmente plastificados. 

 

c) Verificação da ocorrência eventual do bioplástico 

PHA nos sepultamentos por inumação (influência dos 

solos em contato direto com os caixões e com os 

restos funerários, etc.). 

 

d) Nas inumações, verificação de eventuais alterações 

promovidas pelas lavagens periódicas dos materiais 

pelas águas pluviais infiltradas no solo. 

 

e) Verificação do grau de toxicidade (química, 

microbiológica) dos produtos de lavagem nos 

materiais naturalmente plastificados e degradados, 
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nas águas percolantes rumo aos lençóis freáticos 

subjacentes. 

 

f) Determinação dos graus de alteração e solubi-

lização dos tecidos impregnados pelo bioplástico 

PHA, promovidos pelas eventuais inter-reações com 

os solos circundantes e águas de lavagens 

periódicas (chuvas infiltradas). 

 

g) Investigação dos eventuais produtos de degradação 

natural dos tecidos plastificados pelo PHA,no 

interior dos túmulos, ambiente insaturado. 

Verificação do seu grau de toxicidade para a saúde 

humana. 

 

h) Características do “fabric” do PHA e a sua 

assinatura química estrutural. 

 

i) Influência do constituinte butil-mercaptana na 

formação do bioplástico PHA. O butil-mercaptana é 

a substância malcheirosa do necrochorume. 

 

j) Estudo detalhado do agente antifúngico produzido 

pela bactéria Leobacillus rubrus,para a sua 

eventual utilização prática, no controle de fungos 

(indústria madeireira, mobiliária, etc). 
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