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RESUMO 

 

A presente pesquisa foi conduzida com misturas de constituintes de 

três grupos distintos de substâncias de uso funerário (A – absorventes e 

secantes, B – Desodorisantes e desinfetantes e C – Catalizadores biológicos), 

capazes de proporcionar 84 combinações distintas. 

Com a finalidade de economizar tempo, os experimentos práticos e os 

custos envolvidos, procedeu-se à modelagem estatística das misturas 

ternárias, resultando no desenvolvimento dos produtos Necrodox ®, Puridox ®, 

Biopur ® e Necrosorb ® (INPI, Rio de Janeiro, RJ). 

Tais “necroblendas” são bastante eficazes na absorção, secagem e 

neutralização dos efluentes cadavéricos, bem como na catalização do processo 

de decomposição dos corpos sepultados. 

Os seus custos são bastante praticáveis, a sua utilização é muito 

simples e segura, são 100% nacionais, constituintes de ampla disponibilidade 

no mercado e de longa vida-útil, se estocados adequadamente. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Misturas ativas – Necroblendas – Aditivos 

funerários – Necrodox – Puridox – Biopur – Necrosorb. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out with mistures of three individual groups 

of components, able to be used in funeral affairs (wakes, burials, and so on): 

Group A – Absorbents & Siccatives; Group B – Disinfectants & Desodorants; 

Group C – Putrefaction catalyzers), which can afford 84 distinct combinations. 

In the sense to minimize the required time, the practical experiments 

and the decurrent costs, we’ve building statistical models of the ternary blends, 

that resulting in the development of the trade-marked products Necrodox, 

Puridox, Biopur and Necrosorb. 

These “necroblends” are very effective on the absorption, drying and 

microbiological neutralization of the corpses effluents, as well as in the 

decomposition catalysis of buried corpses. 

The related costs are very reasonable, the utilization is very easy and 

safe, the products are all-made in Brazil, the availability is large in the referred 

market and the useful life is so great (if the products were stored in non-

hygroscopic conditions). 

 

KEY-WORDS: Active mixtures – Necroblends – Funeral additives – 

Necrodox – Puridox – Biopur – Necrosorb. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento pragmático dos produtos para a utilização 

funerária em sepultamentos, a saber: necroxidantes, biodepuradores, 

absorventes e catalizadores da decomposição cadavérica, além dos 

procedimentos experimentais básicos, requereu uma modelagem estatística 

geossanitária específica, aqui descrita. 

Além da Química-Bioquímica e Geologia Sanitária, a Estatística 

desempenhou um papel fundamental para a consecução do desiderato 

primacial: o desenvolvimento de misturas estratégicas para a neutralização dos 

efluentes corpóreos e catalizadoras de decomposição dos corpos sepultados, à 

luz hidrogeoambiento-sanitária. 

Foi de grande valia a leitura do excelente livro publicado pela Editora 

Unicamp “Como Fazer Experimentos”, B. Barros Neto & I. S. Scarminio & R. E. 

Bruns, Campinas, SP, 2007, os quais recomendamos para os nossos Leitores. 

A nossa pesquisa iniciou-se em 1985, dentro da temática na qual 

estávamos inseridos (“Cemitérios e Meio Ambiente”, 1970 – 2008, ainda em 

curso), com um universo atual de dados em 820 cemitérios nacionais e 120 no 

Exterior, já propiciando uma base estatística mais consistente, daí a presente 

divulgação. 

 

 

2 – GENERALIDADES 

 

A utilização de misturas ativas no desiderato almejado, onde há 

necessidade de se estudar várias propriedades simultâneamente, onde são 

afetadas por um grande número de fatores experimentais, além de consumir 

meses de trabalhos e pesquisas, exigiu um bom senso refinado, calcado na 

vivência e na maturidade profissionais. 

Como todo profissional de Ciências Exatas, tínhamos o conceito de 

que a Estatística era uma ciência algo complexa, exigindo um grande número 

de dados, valores, porcentagens ou tabelas, nos quais achavam-se escondidas 

as conclusões que buscavamos e que esperavamos que os métodos 

estatísticos nos ajudassem a descobrir. 
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Na verdade, a análise dos dados é apenas uma parte da Estatística. A 

outra parte, tão ou mais importante, é planejar os experimentos que produzirão 

os dados! 

Dessa maneira, valendo-se de planejamentos experimentais baseados 

em princípios estatísticos, os pesquisadores podem extrair do sistema em 

estudo, o máximo de informações úteis, com o mínimo de experimentos (aqui o 

“busilis” da questão!). 

No âmbito da pesquisa aqui apresentada, as propriedade de interesse 

(“respostas”), influenciadas pelos fatores, permitiram obter a influência 

(“superfície de respostas”). O objetivo do pesquisador era descobrir quais os 

valores (“níveis”) dos fatores que produziam a melhor resposta possível. 

Na modelagem dos dados resultantes dos experimentos ou 

observações, foi muito importante distinguir os “modelos empíricos” dos 

“modelos mecanísticos”. Nesses, podemos prever um dado comportamento 

porque sabemos as causas que o provocam (por exemplo, a mecânica 

newtoniana � o “modelo global” das leis físicas de Newton); naqueles, os 

modelos procuram apenas descrever, com base nas evidências experimentais, 

o comportamento do processo estudado (“modelos locais”). 

Assim, nos modelos empíricos já nos damos por satisfeitos se somos 

capazes de descrever o processo estudado “na região experimental 

investigada”. A sua utilização, para permitir as previsões ou extrapolações para 

situações desconhecidas, corre por conta e risco dos usuários! Daí a 

valorização dos modelos mecanísticos... 

 

 

3 – MODELAGEM DAS MISTURAS 

 

Os planejamentos experimentais para o estudo de misturas ativas 

apresentam diferenças importantes, com relação aos planejamentos, por 

exemplo, onde se estuda a influência das concentrações e temperaturas, no 

rendimento das reações.  As prosperidades de u’a mistura ativa são 

determinadas pelas proporções dos seus ingredientes e não por seus valores 

absolutos (x, 2x, etc.) 
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A soma das proporções dos diversos constituintes de u’a mistura, é 

sempre 100%. Assim, para u’a mistura qualquer de “n” constituintes, temos: 

 

n 

∑  xii = 100% = 1   (1) 
II  ==  11  

 

onde “xii” representa a proporção do i-ésimo constituinte. Esta equação retira 

um grau de liberdade das proporções. Para especificar a composição da 

mistura, somente será necessário fixar as proporções de “n-1” constituintes. A 

proporção do último constituinte, será sempre o que faltar para interar os 100%. 

Se quisermos modificar as propriedades de u’a mistura mudando a 

sua formulação, as novas proporções terão que continuar obedecendo a 

equação (1). Devido a esta restrição, as metodologias devem ser modificadas 

para se adaptarem aos problemas específicos das misturas. Tais métodos 

modificados têm uma grande aplicação na Engenharia e, particularmente, na 

indústria. 

Para sistemas trinários, ou seja, com três grupos de constituintes 

diferentes (“fatores independentes”), como é o caso das nossas misturas 

funerárias, podemos conduzir experimentos correspondentes a qualquer ponto 

dentro do cubo da figura 1: 

 



 8 

 

        (Fonte: B.B.Neto & I.S.S Scarminio & R.E.Bruns)   
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Um estudo da variação do rendimento de uma reação com x1 = tempo, 

x2 = temperatura ambiente e x3 = pressão ambiente, por exemplo, seria um 

caso típico. Caso o sistema seja u’a mistura de três grupos de três 

componentes (e não constituintes simples), porém, terá de obedecer a restrição 

x1 + x2 + x3 = 1, a qual define um triângulo eqüilátero inscrito no cubo, também 

mostrado na figura 1(a). 

Todas as composições possíveis da mistura ternária, são 

representadas pelos pontos pertencentes ao triângulo. Os vértices 

correspondentes aos componentes puros e os lados às misturas binárias, 

enquanto os pontos situados no interior do triângulo representam as misturas 

de três constituintes. 

A variação de uma dada propriedade com a composição da mistura, 

pode ser descrita por uma superfície de resposta desenhada acima do triângulo 

(figura 1b). Representando esta superfície por suas curvas de isovalores, 

obteremos um diagrama triangular (figura 1c). 

A obtenção de modelos de misturas de três componentes (misturas 

trinarias ou ternárias) parte da ampliação de modelos lineares: 

 

 

ŷ = bo + b1 . x1 + b2 .x2 + b3 . x3       (2) 

com a restrição x1 + x2 + x3 = 1. 

 

 

Substituindo o termo “b0 “ por “b0 (x1 + x2 + x3)” e agrupando os termos 

em “x1”, temos: 

 

 

ŷ =  b1* . x1 + b2* . x2 + b3* . x3         (3) 

sendo bi* = b0 + bi, para i = 1,2,3 
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        (Fonte: B.B.Neto & I.S.S Scarminio & R.E.Bruns)   
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Quando xi = 1, a resposta “yi” será igual ao coeficiente “bi*”. 

Continuando, poderemos determinar os coeficientes do modelo linear sem 

precisar fazer nenhuma mistura. Da mesma forma, poderemos obter 

estimativas mais precisas, utilizando respostas médias de ensaios repetidos. 

Uma superfície para um modelo linear de três componentes, é 

mostrada na figura 2. Nesse exemplo, a superfície é um plano inclinado com 

b1* > b3* > b2*. 

Caso o modelo linear não se mostre satisfatório, deve-se ajustar um 

modelo quadrático. Para misturas de três componentes, a expressão geral do 

modelo quadrático contém dez termos, a saber: 

 

ŷ = b0 + b1 . x1 + b2 . x2 + b3 . x3 + b11 . x²1 + b22 . x²2 + b33 . x²3 + b12 . x1 . x2 + 

b13 . x1 . x3 + b23 . x2. x3  (4) 

 

Substituindo as relações 1xb0 = (x1 + x2 + x3) e b11 . x²1 = b11 . x1 (1 – x2 

– x3), além de expressões análogas para b22 . x²2 e b33 . x²3, temos: 

 

ŷ = b0 (x1 + x2 + x3) + b1 . x1 + b2 . x2 + b3 . x3 + b11 . x1 . (1 – x2 – x3) + b22 . x2 . 

(1 – x1 – x3) + b33 . x3 . (1 – x1 – x2) + b12 . x1 . x2 + b13 . x1 . x3  + b23 . x2 . x3 

 

Agrupando os termos, obtemos: 

 

ŷ = b1* . x1 + b2* . x2 + b3* . x3 + b12* . x1 . x2 + b13* . x1 . x3 + b23* . x2 . x3 (5) 

 

onde b1* = b0 + bi + bii e bij* = bij – bii – bij, com i ≠ j. 

 

Dessa maneira, os dez coeficientes da equação (4) ficaram reduzidos 

a seis. Para determinar os seus valores, precisamos de um planejamento 

experimental contendo pelo menos seis ensaios distintos. Realizando os 

ensaios com os constituintes puros, obteremos os valores dos três coeficientes 

lineares:  
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yi = bi* (5) 

 

para i = 1, 2 e 3, como no modelo linear. 

Para os três ensaios restantes, poderemos utilizar as três misturas binárias 

possíveis, contendo os respectivos constituintes em partes iguais, onde: 

 

yij = b1* . (1/2) + bj* (1/2) + bij* (1/2).(1/2) (6) 

 

Para i, j = 1, 2, 3 e i ≠ j, que nada mais é do que uma extensão da equação: 

 

y12 = b1* . (1/2) + b2* . (1/2) + b12* (1/4)  (7) 

para o caso de três componentes. 

 

As seis equações representação por (5) e (7), podem ser reunidas numa única 

equação matricial y =X . b*, a saber: 
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Os coeficientes “bi*” são as respostas medidas para os componentes 

puros, enquanto os valores de “bij*” são obtidos a partir de ensaios conduzidos 

com os contituintes “i” e “j” puros e u’a mistura binária de “i” e “j”, na proporção 

de 50% - 50%. O modelo fica perfeitamente determinado, sem que haja a 

necessidade de se efetuar nenhum experimento com misturas ternárias. 

Uma superfície de resposta para um modela quadrático, com b*1> 

b*3>b*2, b*12>0 e b*13 = b*23 = 0, é ilustrada pela figura 2b. 

Para as misturas ternárias que correspondem a pontos no interior do 

triângulo, a interpretação da superfície é mais complexa. A resposta passa a 

ser a soma das contribuições lineares devidas aos componentes puros, com as 

contribuições das misturas binárias. 

O planejamento experimental representado pelos seis pontos da figura 

2b, é usado com uma freqüência suficiente para conferir-lhe um nome próprio: 

planejamento em rede simples (“simplex”). 

O modelo cúbico completo para uma mistura de três componentes, é 

dado pela seguinte equação: 
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Como esta equação tem dez termos, teríamos de fazer no mínimo dez 

ensaios diferentes para determinar os valores de todos os seus coeficientes. 

Para muitas situações práticas, isso é um exagero. Muitas vezes, basta 

introduzir um único termo cúbico para que o modelo passe a descrever 

satisfatoriamente toda a região experimental. Eliminando os termos “d*ij “ na 

equação (12), chegamos à expressão do “modelo cúbico especial”, que possui 

apenas um termo a mais que o modelo quadrático e que, portanto, só precisa 

de um ensaio adicional: 

 

 

 

O planejamento experimental, normalmente empregado para 

determinar os valores dos coeficientes do modelo cúbico especial é o chamado 

“centróide simplex”, que obtemos acrescentando ao simplex em rede um ponto 

central correspondente à mistura ternária em partes iguais (x1, x2, x3) = (1/3, 

1/3, 1/3). O coeficiente do termo cúbico é dado por: 

 

 

 

onde y123 é a resposta observada para a mistura ternária (1:1:1). Os demais 

coeficientes têm os mesmos valores do modelo quadrático.. 

 

 

4 – MISTURAS DESENVOLVIDAS 

 

Em nossa pesquisa, desenvolvemos quatro misturas ativas, para a 

utilização em exéquias e em sepultamentos, com a finalidade de absorver os 

líquidos exsudados pelos cadáveres, secá-los, neutralizá-los e catalizar a 

decomposição dos corpos, a saber: Necrodox ®, Puridox ®, Biopur ® e 

Necrosorb ®. 

Estas misturas ativas são ternárias, constituídas por três grupos 

principais de componentes: absorventes (A), desodorizantes (B) e 

desinfetantes – catalizadores (C), pulvurulentos e pulverizáveis no seu preparo, 

suscetíveis ao empastilhamento.  



 15 

Considerando os nove constituintes básicos das misturas (A = 2, B = 4, 

C = 3), em termos de análise combinatória, temos: 

 

Arranjos 

 

A9,3 =     9 !      = 1 .2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 = 504 

 (9-3) !  1 . 2. 3 . 4 . 5 . 6 

 

 

Permutações 

 

P9,3 =     9 !     =  1 . 2. 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 = 1.260 

 2! 4! 3!   1 . 2 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1 . 2 . 3 

 

Combinações 

 

C9,3 =     9!     = 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9  = 84 

 (9-3) !       1 . 2 . 3 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 

 

Para as oitenta e quatro possibilidades de combinações teóricas, após 

a modelagem de misturas anteriormente descrita e suplementação com,  

experimentos, chegamos às misturas ideais, eficientes e com em rendimento 

elevado, atualmente em registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI). 

 

Estes produtos estão sendo industrializados no Estado de São Paulo, 

pela Ober S/A (Nova Odessa). Os produtos funerários “Necronetes®”, 

“Obernetes®” e “Estrados Funerários®” utilizam estas misturas na sua 

fabricação. 
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4.1 – NECRODOX ® 

Mistura ponderada à base dos componentes A1, B3, C2, corante e 

aromatizante. Elevado poder bactericida e virocida, com amplo espectro 

intrajazigos. 

 

4.2 – PURIDOX ® 

Mistura ponderada à base dos componentes A2, B1 e C1, corante e 

aromatizante. Elevado poder bactericida e virocida, com amplo espectro 

intrajazigos. 

 

4.3 – BIOPUR ® 

Mistura ponderada à base dos componentes A1, B2, C3, corante, 

aromatizante e enzimas, com elevado poder depurador e amplo espectro de 

atuação. 

 

4.4 – NECROSORB ® 

 

Mistura ponderada à base dos components A1, A2, B2, B4, C1, C3, corante 

e aromatizante, cm elevado poder de absorvação e secagem e vida útil longa. 

 

Segue-se uma tabela ilustrativa dessas misturas ativas em fabricação: 

 

Tabela 1 

Produto 
Estado 

físico 
Coloração Função específicas 

Necrodox ® Pó Azulado 

Puridox ® Pó  Esverdeado 

Biopur ® Pó Alaranjado 

Absorção, secagem e 

neutralização microbiológica dos 

líquidos corpóreos. Catalização e 

aceleração da decomposição 

cadavérica. 

Necrosorb ® Pó Acastanhado 

Absorção, secagem e 

neutralização microbiológica dos 

líquidos corpóreos exsudados. 
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Tabela 2 

Produto 
Razão de absorção  

(R = Ma/Mp) 

Tempo de secagem 

e neutralização 

(horas) 

Vida-útil 

média (dias) 

Necrodox 3,83 7,85 216,00 

Puridox 3,68 7,48 213,00 

Biopur 3,64 7,51 205,00 

Necrosorb 7,28 8,11 239,00 

 

Obs.: 

R = Razão de absorção do exsudato 

Ma = Peso do exsudato liberado 

Mp = Peso do produto utilizado 
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5 – CONCLUSÕES 

 

A Ciência moderna nos propicia o desenvolvimento de misturas 

químicas ativas, com finalidades específicas, minimizando sensivelmente o 

tempo, experimentos e custos envolvidos, com segurança e eficácia. 

 

Os procedimentos estatísticos utilizados, além de sua eficiência, 

possibilitaram a sua conversão em programa informatizado (“software”), 

acelerando ainda mais a consecução da pesquisa. A versão beta do programa 

“NECROBLENDAS”, no momento, está sendo aprimorada e refinada, para a 

sua disponibilização e uso pleno. 

 

As misturas funerárias (“necroblendas”) resultantes são eficazes, de 

custo razoável, simples de utilizar e disponibilidade total no mercado específico 

(todos os constituintes básicos são de fabricação nacional, seguros para 

manuseio, de vida-util longa quando adequadamente estocados 

(higroscópicos)). 
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RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

1 – Quadro de equações geossanitárias estatísticas, para a redução de 

microrganismos, durante a secagem dos exsudatos funerários. 

2 – Quadro da razão de absorção dos exsudatos funerários pelas 

necroblendas, ao longo do tempo da secagem. 

3 – Gráfico da vida-útil das necroblendas atuando na absorção, secagem e 

neutralização dos efluentes cadavéricos, ambiente intrajazigos. 
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EQUAÇÕES GEOSSANITÁRIAS ESTATÍSTICAS, PARA A REDUÇÃO DE 

MICRORGANISMOS, DURANTE A SECAGEM DOS EXSUDATOS 

FUNERÁRIOS 

 

Produto 
NPM dos microrganismos 

(UFC/mL) 
Tempo requerido (h) 

Puridox  

Nmo = 18.000,00 – (20.594,966.logt) 

 

t=anti-log( 18.000,00 – Nmo) 

                          20.594,966 

Biopur  

Nmo = 18.000,00 – (20.547,945.logt) 

 

t=anti-log( 18.000,00 – Nmo) 

                 20.547,945 

Necrodox  

Nmo = 18.000,00 – (20.111,732.logt) 

 

t=anti-log( 18.000,00 – Nmo) 

               20.111,732 

Necrosorb  

Nmo = 18.000,00 – (19.801,980.logt) 

 

t=anti-log( 18.000,00 – Nmo) 

            19.801,980 

 

Onde: 

 

Nmo = Número mais provável de microrganismos presentes no inoculo utilizado 

(UFC/mL) � ordenadas. 

t = Tempo requerido para a redução microbiológica, no processo de secagem 

do exsudato (h) � abcissas. 
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RAZÃO DE ABSORÇÃO DOS EXSUDATOS FUNERÁRIOS PELAS 

NECROBLENDAS, AO LONGO DO TEMPO DE SECAGEM 

 

Produto Razão de absorção (r) Tempo requerido (h) 

Puridox  

R = 3,68 – (4,211.logt) 

 

t=anti-log( 3,68 – R ) 

                 4,211 

Biopur  

R = 3,64 – (4,155.logt) 

 

t=anti-log( 3,64 – R ) 

                 4,155 

Necrodox  

R = 3,83 – (4,279.logt) 

 

t=anti-log( 3,83 – R ) 

                 4,279 

Necrosorb  

R = 7,28 – (8,009.logt) 

 

t=anti-log( 7,28 – R ) 

                 8,009 

 

 

Onde: 

 

R = Ma = Razão de absorção dos líquidos corpóreos � ordenada. 
       Mp 

Ma = Peso líquido funerário exsudado 

Mp = Peso do produto utilizado (necroblenda) 

t = Tempo requerido para a absorção e secagem (h) � abcissa. 
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VIDA-ÚTIL DAS NECROBLENDAS ATUANDO NA ABSORÇÃO, 

SECAGEM E NEUTRALIZAÇÃO DOS EFLUENTES CADAVÉRICOS, 

EM AMBIENTE INTRAJAZIGOS 

 

VIDA ÚTIL DAS NECROBLENDAS
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