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RESUMO 
 

  

Este trabalho divulga, de maneira pioneira, a exsudação do 

“protochorume”, liqüame funerário aquoso liberado pelos cadáveres, já nas 

éxequias e ao longo do primeiro e meados do segundo mês de sepultamento, 

nos períodos cromático e enfistematoso (gasoso). 

 Foram determinadas a sua constituição e equações e gráficos 

geossanitarios estatísticas, com base no universo de dados e observações 

coletadas em cento e vinte cemitérios públicos da RMSP, nos anos de 2008 a 

2012. 

 Além da divulgação, almejamos despertar o interesse de outros 

pesquisadores e especialistas para o assunto, enriquecendo o conhecimento 

específico. 

  

 

 

  



ABSTRACT 
 

  

This paper, with the own intrinsically pioneer character, exudation of the 

"protoleachate”, a aqueous funerary leachate that is liberated by the corpses, 

since the funeral rites and along the first and middle second months after the 

burial, in the so-called Chromatic and Gaseous Periods of the corpses 

decomposition process. 

 Were studied and established the basic constitution and statistical 

geossanitary equations and graphics, referred to the “protoleachate”, based in 

the data and field observations of 120 municipal cemeteries of RMSP – 

Metropolitan Region of Spaulo, Spaulo State, Brazil, in the years 2008 to 2012. 

 Beyond the research divulgation, we aimed to incite the attention and 

interest of others researchers and specialists on the subject, enriching the 

scientific knowledgement. 

 

 

 

  



1. INTRODUÇÃO 
 

 Após o óbito, os cadáveres passam a exsudar uma secreção aquosa 

típica, via epidérmica e via aberturas naturais, objeto da atenção dos 

tanatopractores, ao prepararem os corpos para as exéquias (banho fúnebre e 

tamponamentos) e sepultamento. 

 Fortuitamente, pudemos observar em exumações, judiciais e perícias, a 

persistência do fenômeno, durante o restante do período cromático e no 

período enfistematoso (gasoso), até quase dois meses  pós-sepultamento 

(média de 57 dias). 

 Após a sua cessação, inicia-se o período coliquativo, com a exsudação 

do necrochorume própriamente dito. Na falta de denominação apropriada, o 

chamamos de “protochorume”. 

 Neste trabalho, apresentamos as nossas observações e estudos 

dirigidos pessoais, com o objetivo primacial de, talvez, incentivar ou despertar o 

interesse de outros estudiosos no assunto, trazendo mais luz ao conhecimento 

do fenômeno. 

  



2. GENERALIDADES 
 

 Foram conduzidas observações de campo em cento e vinte cemitérios 

da Região Metropolitana de São Paulo, a maioria em necrópoles públicas 

(85%). Foram ouvidos desde os tanapractores aos funcionários de serviços 

funerários municipais e coveiros, bem como as opiniões e vivência de 

competentes médicos e legistas. 

 Todos já vivenciam o fenômeno, nos procedimentos tanatopraxíticos, 

exéquias, sepultamentos e exumações judiciais, como fato até corriqueiro (pelo 

menos no universo estatístico estudado da RMSP). 

 O dito “protochorume” é uma secreção líquida translúcida a 

esbranquiçada, fosca, com odor pronunciado característico, exsudada tanto 

como um suor cadavérico epidérmico quanto como corrimento via aberturas 

naturais dos corpos (nariz, ânus, vagina). 

 As determinações expeditas desse liqüame, em laboratório, permitiram 

estimar a sua densidade média ao redor dos 1,18g/cm3, algo mais viscosa do 

que a água, com viscosidade média de 0,01064 poise. Ao contrário do 

necrochorume, o “protochorume” não é polimerizável, secando como um 

líquido comum e deixando traços de uma substância pulvurulenta fina 

pardacenta. 

 O tratamento estatístico dos dados coletados em nossa pesquisa 

dirigida, sugere um total de aproximadamente 1.320,00 mL/57 dias, ou seja, um 

“quantum diário médio” da ordem de 23,57 mL/dia. Os “quanta diários” secam 

naturalmente em 6,50 horas (~ 3,63 mL/h). 

 Para o total exsudado médio (1,32L/57d), temos um peso de cerca de 

132,68g. Os “quanta diários” pesam, na média aproximadamente 2,37g/d de pó 

residual (“necropó”) pardacento, inodoro e aparentemente inerte, sob o ponto 

de vista toxicológico. 

 Na pesquisa, infelizmente, não pudemos conduzir observações 

microbiológicas, tanto do “protochorume” quanto do seu “necropó”. Fica aqui 

um desafio para os pesquisadores interessados! 

 



 Da mesma forma, não ficou claro como esta exsudação 

“protochorúmica” passa a necrochorume, alterando a sua composição, 

densidade, viscosidade e capacidade de autopolimerização. Idem para a 

proliferação, subsistência e sobrevivência dos vetores microbiológicos. 

 A única observação viável para nós foi a referente ao surgimento 

eventual da bactéria Leobacillus rubrus e a sintetização do biopolímero PHA 

(Poli-Hidróxi-Alcanoato). O resultado foi declaradamente negativo, sugerindo 

que isto é um privilégio do necrochorume, um capricho da natureza para 

auxiliar na sua neutralização segura para o meio ambiente e para a saúde 

pública! 

 

 

  



3. PROCEDIMENTOS GEOSSANITÁRIOS ESTATÍSTICOS 
 

 Os ensaios laboratoriais indicam que a composição básica do 

“protochorume” é a seguinte: 

 

 - Água .......................................................................................................... 77% 

- Substâncias inorgânicas (*) ........................................................................ 15% 

- Substâncias orgânicas (*)............................................................................  8% 

(*) ainda indeterminadas 

 

3.1 LIBERAÇÃO DO “PROTOCHORUME” 
 

 Com os dados obtidos nos cemitérios estudados na RMSP, o seu 

tratamento geoestatístico forneceu as seguintes equações geossanitárias: 
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onde:  

Vpc – Volume total do “protochorume” exsudado (mL) 

t – Tempo envolvido (dias) 

cujo respectivo gráfico encontra-se nos anexos. 
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onde:  

Mpc – Peso dos “quanta diários” do “protochorume” em secagem natural 

t – tempo requerido para a perda de massa (h) 

 

 O ápice da exsudação do “protochorume” durante o transcorrer do 

período efistematoso ou gasoso, atingido por volta do quadragésimo dia pós-

óbito e sepultamento (~919,23 mL cumulativos), e a redução gradativa até o 

qüinquagésimo sétimo dia do processo, traduzidos no gráfico constante dos 

anexos, são representados pelas seguintes equações geostatísticas: 

  

VpcA = (1.058,94.logT) – 764,48   (5) 

tA = anti-log  !"#$%&'(,()*.+,),-( .  (6) 

VpcB = 919,23 – (747,34.logt)  (7) 

tB = anti-log 
-*-,/0123456

&(&,0(                         (8) 

 

onde: 

VpcA – Volume do “protochorume” exsudado no apogeu (mL) 

VpcB -  Volume do “protochorume” exsudado no declínio (mL) 

tA – Tempo requerido pelo apogeu (dias) 

tB – tempo requerido pelo declínio (dias) 

 

Para embasar melhor a pesquisa dirigida, foram conduzidas também 

observações referentes a evolação dos gases funerários, durante o transcorrer 

do período efisematoso da decomposição cadavérica, bem como da sua 

absorção e adsorção naturais pelo meio geológico local (maciço de solos) e a 

sua dissipação parcial no meio atmosférico. Os respectivos gráficos encontram-

se em anexo e as equações geoestatísticas são as seguintes: 



Vgf = 0,009 + (0,917.log t)   (9) 

t = anti-log  !781+,++-
+,-*& .   (10) 

 

onde:  

Vgf = volume médio dos “quanta diários” de gases liberados (mL) 

t = tempo necessário para a liberação diária (h) 

 

Abs = 0,004 + (0,212 – log t)  (11) 

t = anti-log   9:;1+,++(
+,/*/ .     (12)   

 

onde:  

Abs – Volume parcial dos gases adsorvidos e absorvidos pelo solo (mL) 

t = Tempo necessário para a adsorção e a absorção dos gases funerários pelo 

solo (h) 

 

Dsp = 0,001 + (0,722.log t)  (13) 

t = anti-log   <;"1+,++*+,&// .   (14) 

 

onde:  

Dsp – Volume parcial dos gases funerários dissipados na atmosfera (mL) 

t – Tempo requerido para a consecução da dissipação atmosférica dos gases. 

 

  



3.2 SECAGEM DO “PROTOCHORUME” 
 

 A secagem natural dos “quanta diárias” do “protochorume” (23,57mL/d ~ 

2,37g/d) requer um período de tempo médio de 6,50 horas (0,982 mL/h ~ 

0,099g/h), conforme ilustram, os gráficos anexados. O tratamento 

geoestatístico dos dados coletados forneceu as seguintes equações 

geossanitárias. 

Vpc – Volume = 23,57 – (28,99.log t) (15) 

t = anti-log  /0,,&1!"#/),-- .   (16) 

 

onde:  

Vpc – volume de “protochorume” em secagem (mL) 

t – tempo requerido para a secagem natural (h) 

 

Mpc = 2,37 – (2,34.log t)   (17) 

t = anti-log  /,0&1="#
/,0( .   (18) 

 

onde:  

Mpc – Massa em redução do “protochorume” secando (g) 

t – tempo requerido pela secagem natural (h) 

 

Considerando-se o volume total cumulativo da exsudação do 

“protochorume”, conforme ilustra o gráfico anexado, resulta: 

 

Vpc = 1.320,00 – (751,71.log t)  (19) 

t = anti-log     *.0/+,++1!>?
&,*,&* .  (20) 



onde: 

Vpc – Volume total de exsudação do “protochorume” (mL) 

t – Tempo requerido (dias) 

 

 A secagem natural do “protochorume” processa-se de conformidade com 

o comportamento das soluções aquosas em ambientes sem a ação dos ventos 

e com temperaturas relativamente constantes: lenta e gradual. 

 O pó residual da secagem (“necropó”) tem uma granulometria fina, numa 

faixa de 0,0018 a 0,020mm, de coloração creme a parda clara, sendo inodoro. 

 A sua atividade microbiológica foi testada com culturas em placas Petri, 

com resultados negativos. Como não houve controle da “causa mortis” dos 

cadáveres, é aconselhável a condução de ensaios mais a curados, 

supervisionados por especialistas, incluindo o “protochorume”  de pessoas com 

óbito devido a moléstias infecto-contagiosas (patógenos classe 4),  a fim de 

verificar-se a presença eventual de vírus e bactérias no liqüame exsudado. 

 Conforme o gráfico anexado, a deposição cumulativa do necropó, com 

secagem natural, do protochorume de cadáveres adultos na RMSP, é 

representada pelas seguintes equações geoestatísticas: 

Mnp = (31,250.log t) – 27,742   (21) 

t – anti-log  =@"%/&,&(/
0*,/,+ .                    (22) 

onde: 

Mnp = Massa de necropó gerada pela deposição cumulativa (g) 

t – Tempo requerido pela secagem (d) 

 

  



4. CONCLUSÕES 
 

 

 Durante o desenvolvimento dos períodos cromático e gasoso, os 

cadáveres exsudam uma secreção aquosa pela epiderme e pelas aberturas 

naturais, aqui denominado de “protochorume”. Esta exsudação é objeto normal 

da atenção dos tanatopractores, os quais procedem a lavagem dos corpos e o 

tamponamento das aberturas naturais, para os velórios e sepultamentos. 

 O “protochorume” seca naturalmente, deixando um residual pulvurulento, 

fino e ralo, denominado de “necropó”. A sua coloração é creme a pardacenta 

clara, sendo inodoro. Nas observações expeditas de patogenia em laboratório 

(culturas em placas de Petri), o necropó mostrou-se aparentemente inerte. 

 A duração média da exsudação, para cadáveres adultos do biótipo 

brasileiro (70 a 80kg de peso), na RMSP, foi de cinqüenta e sete dias, ao cabo 

dos quais inicia-se o período putrefativo, com surgimento do necrochorume 

(fase coliquativa). 

 Foi conduzida a identificação da constituição básica do liqüame 

“protochorúmico” a qual revelou uma composição rica em água (77%) e 

substâncias inorgânicas mineralizáveis (15% - “sais”). 

 Em termos sãs substâncias orgânicas (8%), as mesmas não são 

similares as do necrochorume, e muito menos as da sudorese “in vita”.  

 Para o universo da amostragem dos cento e vinte cemitérios da RMSP, 

determinaram-se os gráficos e equações geossanitárias, fruto do tratamento 

estatístico dos dados. Evidentemente, dado o seu caráter de pioneirismo 

inusitado, esta pesquisa deverá ser aprimorada, refinada e complementada, em 

especial para aclarar a sua ligação como o início e o desenvolvimento da 

exsudação necrochorúmica (aspectos bioquímicos, toxicológicos e 

microbiológicos). 

 Aproveitamos o ensejo para agradecer o apoio dos Serviços Funerários 

Municipais envolvidos, a Universidade onde lecionamos e ao laboratório ituano 

Acquasys. 
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5.1 LOCAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA 
(RMSP – Agosto de 2012) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2  ÁGUA NO CORPO HUMANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.3 CONSTITUIÇÃO MÉDIA DO PROTOCHORUME DE CADÁVERES 
ADULTOS DA RMSP 
 

 

 

  



5.4 EXSUDAÇÃO DO “PROTOCHORUME”  
 

 

 

  



5.5 REDUÇÃO DO PESO DOS “QUANTA DIÁRIOS” DO 
“PROTOCHORUME” DE CADÁVERES ADULTOS, DURANTE A SUA 
SECAGEM NATURAL. 
 

 

 

 

  



5.6 APOGEU E DECLÍNIO DA EXSUDAÇÃO DO “PROTOCHORUME” 
DE CADÁVERES ADULTOS, DURANTE O PERÍODO EFISEMATOSO 
 

 

 

  



 

 

  



5.7 EVOLAÇÃO DOS “QUANTA DIÁRIOS” DOS GASES 
FUNERÁRIOS, DURANTE O PERÍODO EFISEMATOSO, NA RMSP. 
 

 

 

 

  



5.8 ABSORÇÃO E ADSORÇÃO DOS GASES FUNERÁRIOS PELO 
SOLO 
 

 

 

 

 

  



5.9 DISSIPAÇÃO DE PARTE DOS GASES FUNERÁRIOS NA 
ATMOSFERA 
 

 

  



5.10 DEPOISÇÃO CUMULATIVA DO NECROPÓ NA SECAGEM 
NATURAL DO “PROTOCHORUME” 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 


