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 O sistema aqui descrito des�na-se a cemitérios do �po ver�cal, públicos ou privados. 

Elaborado após vários anos de pesquisa e benchmarking e concebido sobre um alicerce inovador e 

arrojado, minimiza de forma sensível os problemas originados pelas necrópoles atuais.

 Trata-se de um processo constru�vo que permite a rápida instalação de lóculos (gavetas) e 

ossuários de modo a proporcionar brevidade no retorno do inves�mento para o empreendedor, com 

a garan�a de pleno atendimento à Resolução CONAMA 335/2003, a qual trata das diretrizes para o 

licenciamento ambiental de cemitérios ver�cais e horizontais.

 Por ser um sistema de vanguarda, os equipamentos aqui descritos levam em consideração a 

u�lização de prá�cas ecologicamente corretas, tanto nas fases de produção e constru�va quanto nos 

sistemas escolhidos para a execução dos serviços de sepultamento e exumação, estes descritos de 

maneira detalhada nos tópicos a seguir.

1. APRESENTAÇÃO

2. QUEM SOMOS

3. OBJETIVO

 A Vilatec é uma empresa especializada em consultoria, gestão e desenvolvimento de 

tecnologias aplicadas ao setor funerário. Temos vasta experiência na orientação e implantação de 

processos e gerenciamento operacional de ro�nas mortuárias.

 Nosso por�ólio abrange desde máquinas e equipamentos, passando por so�ware de serviços 

e automação além da prestação de auditorias e desenvolvimento de produtos especializados para o 

setor funerário.

 Com base na experiência adquirida em várias décadas na implantação, direção e operação de 

cemitérios, funerárias, crematórios e planos, nossa meta maior é a consultoria ampla em todas as 

áreas do setor funerário. 

Nossos trabalhos são essencialmente orientados para resultados, proporcionando uma clara visão do 

desenvolvimento de todas as fases e processos do projeto, para que todos os envolvidos possam estar 

bem informados, a todo momento, da evolução e dos resultados das ações propostas.

 O presente memorial tem como finalidade apresentar de forma clara e simplificada, 

caracterís�cas e detalhes técnicos do sistema de sepultamento, exumação e guarda de ossos 

denominado Eco No-leak.
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 O Sistema Eco No-leak para cemitérios ver�cais é um sistema integrado de sepultamento 

biosseguro com controle inteligente de estanqueidade e tratamento de gases por dissociação 

molecular. O mesmo aqui descrito foi concebido e desenvolvido de forma a atender plenamente à 

resolução CONAMA 335/2003.

 Esta trata das diretrizes para o processo de licenciamento ambiental de cemitérios e em seu 

ar�go sexto, específico para cemitérios ver�cais, enumera as exigências que devem ser atendidas de 

acordo com o abaixo transcrito.

Art. 6º  Deverão ser atendidas as seguintes exigências para os cemitérios ver�cais:

I – Os lóculos devem ser cons�tuídos de:

a) Materiais que impeçam a passagem de gases para os locais de circulação dos visitantes e 

trabalhadores (atendido através do item 4.1 deste memorial);

b) Acessórios ou caracterís�cas constru�vas que impeçam o vazamento dos líquidos oriundos da 

coliquação (atendido através do item 4.2 deste memorial);

c) Disposi�vo que permita a troca gasosa, em todos os lóculos, proporcionando as condições 

adequadas para a decomposição dos corpos, exceto nos casos específicos previstos na 

legislação (atendido através do item 4.3 deste memorial);

d) Tratamento ambientalmente adequado para os eventuais efluentes gasosos (atendido 

através do item 4.4 deste memorial).

 Desta forma, a descrição detalhada do Sistema Eco No-leak para sepultamento em cemitérios 

ver�cais neste documento será dividida em quatro partes, cabendo a cada uma delas demonstrar o 

eficiente atendimento às questões abordadas na resolução CONAMA supracitada.

4. O SISTEMA ECO NO-LEAK

4.1. Os lóculos devem ser cons�tuídos de materiais que impeçam a passagem de 
gases para os locais de circulação dos visitantes e trabalhadores.

No Sistema Eco No-leak os corpos são sepultados em lóculos (ou gavetas) produzidos em fibra de vidro 

através de avançados moldes que permitem a fabricação destas “caixas” em peças únicas, sem 

presença de emendas e com a mesma tecnologia de laminação u�lizada em embarcações e veículos. 

O acabamento é vitrificado em gel coat com completa ausência de poros. A lacração do lóculo 

(quando do sepultamento) é feita com a u�lização de placa de fibra de vidro, com as mesmas 

caracterís�cas de estanqueidade da gaveta, se valendo de camada dupla de polímero resistente e 

elás�co apropriado para este fim.
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 Por se tratar de um sistema com controle inteligente de estanqueidade, o Sistema Eco No-leak 

possui um so�ware denominado de SIGA (Sistema Inteligente de Gerenciamento e Automação) que 

controla e gerencia de forma autônoma, entre outras funções, a vedação dos lóculos através de um 

teste de estanqueidade realizado sempre após cada sepultamento. Para tal a entrada de ar é fechada 

e a turbina de sucção é ligada promovendo a criação de um vácuo imediato o qual é aferido e 

comparado com os valores de normalidade.  Este procedimento detecta com precisão qualquer furo 

ou falha na lacração do módulo, garan�ndo desta maneira a correção de qualquer vazamento 

ocorrido na operação.

 Caso alguma falha na integridade do lóculo seja detectada, quer por falha humana, quer por 

falha em algum dos elementos que compõem o equipamento, o sistema entra em “módulo de alerta”. 

Neste módulo o sistema executa automa�camente um protocolo de segurança que implica em 

manter um vácuo constante. Após esta ação o SIGA enviará um alerta via SMS para os celulares dos 

gerentes e responsáveis, comunicando e iden�ficando o local do possível vazamento.

x
Sucção H S2
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 Os lóculos são depositados em estruturas modulares de aço carbono, dispostos como 

armários de fácil montagem através de encaixes, tratadas com pintura em epóxi de 120 micras (a 

mesma u�lizada em navios), garan�ndo assim longevidade à estrutura pela alta resistência à 

corrosão.

 Os “armários” têm seu acabamento final, ou fechamento, com a u�lização de placas de resina 

poliéster (granito sinté�co). Da mesma forma que os lóculos de fibra, o granito sinté�co é fabricado 

com resinas nas quais há cerca de 30% em peso de garrafas PETs recicladas na composição. Na 

fabricação do granito sinté�co também se u�liza bagaço de cana-de-açúcar fato que além de 

aumentar significa�vamente sua resistência mecânica, incorpora mais uma matéria prima renovável 

a este produto ecologicamente correto.

4.2. Os lóculos devem ser cons�tuídos de acessórios ou caracterís�cas constru�vas 
que impeçam o vazamento dos líquidos oriundos da coliquação.

 A resolução CONAMA 335/2003 define como produto da coliquação o líquido biodegradável 

oriundo do processo de decomposição dos corpos ou partes. Trata-se do necrochorume, denominado 

popularmente assim por analogia ao chorume proveniente da decomposição bioquímica dos 

resíduos orgânicos dispostos nos aterros sanitários. Também pode ser denominado de líquido 

humoroso.

 As caracterís�cas de fabricação dos lóculos e o teste automá�co de estanqueidade, que 

garantem a integridade do sistema quanto aos efluentes gasosos, proporcionam a impossibilidade de 

vazamento de necrochorume.

 A tais caracterís�cas se alia o fato de os lóculos serem dispostos nas estruturas metálicas já 

citadas de forma a apresentarem inclinação no sen�do do fundo das gavetas, com o necrochorume ali 

permanecendo isolado do meio ambiente até sua total evaporação por meio do processo de 

ven�lação controlada.
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 O líquido humoroso passa por um processo de secagem, com sua parte líquida sendo 

arrastada para a atmosfera em forma de vapor d'água por intermédio do processo de troca gasosa. Tal 

processo ocorre de maneira sistêmica com a u�lização do so�ware SIGA, o mesmo mantem 

controladas de forma autônoma todas as variáveis de temperatura, umidade e pressão. Ao final, 

restará no lóculo cerca de 50 gramas da parte sólida do necrochorume para um corpo padrão de 70 Kg.

4.3. Os lóculos devem ser cons�tuídos de disposi�vo que permita a troca gasosa, em 
todos os lóculos, proporcionando as condições adequadas para a decomposição dos 
corpos, exceto nos casos específicos previstos na legislação.

 Cada lóculo é dotado de dois ori�cios que são interligados ao sistema de tubos e barrilete 

através dos quais se processa a troca do conteúdo gasoso em cada lóculo u�lizado. O so�ware SIGA 

fornece (ao mesmo tempo em que re�ra) quan�dade de ar ideal, de acordo com o número de lóculos 

u�lizados e do tempo decorrido dos sepultamentos, de forma a promover um controle sistêmico dos 

índices de umidade, pressão e temperatura no interior dos lóculos. Assim, se promove a 

decomposição natural dos corpos, através da manutenção de bactérias aeróbias pela oxigenação 

produzida no processo de troca gasosa.

 O sistema de troca gasosa propicia condições para a decomposição aeróbia, com produção de 

subprodutos menos nocivos à saúde humana e menos mal-cheirosos. Há também menor produção 

de necrochorume pelo menor impacto do processo de decomposição anaeróbia.

 O controle sistêmico do processo de troca gasosa também evita os chamados fenômenos de 

transformação cadavérica conservadores. A mumificação, que pode ocorrer em ambientes secos, 

quentes e ven�lados; ou saponificação, quando há ven�lação deficitária e umidade e calor elevados.
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Sucção H S2

Reposição AR

4.4. Os lóculos devem ser cons�tuídos de tratamento ambientalmente adequado 
para os eventuais efluentes gasosos.

Os gases formados durante o processo de decomposição cadavérica são principalmente gás sul�drico, 

mercaptanos, dióxido de carbono, metano, amônia e fosfina. Os dois primeiros são os responsáveis 

pelos maus odores e por serem cons�tuídos de enxofre, são os mais preocupantes em relação ao seu 

tratamento antes do lançamento na atmosfera. Isto se deve ao fato de altas concentrações destes 

gases serem nocivos à saúde humana podendo até levar ao óbito como também por serem 

responsáveis pelo fenômeno climá�co denominado de chuva ácida.

O Sistema Eco No-leak é composto por uma tecnologia para redução drás�ca do gás sul�drico ou 

sulfeto de hidrogênio (H S) presente na gama de gases resultantes da decomposição humana, esta 2

redução se dá graças ao exclusivo sistema de tratamento de gasoso. O mesmo não apenas filtra, mas 

sim trata todos os efluentes gasosos u�lizando para este fim 03 (três) processos dis�ntos des�nados a:

· Absorção através da lavagem dos gases; 

· Quebra molecular ou oxidação do H S com óxido de ferro (Fe O ) granular;2 2 3

· Adsorção através de carvão a�vado.

Todo o processo é controlado pelo SIGA, um so�ware avançado de integração lógica com o meio 

�sico que permite o controle total das ro�nas de operação do Sistema Eco No-leak. O mesmo 

executa tarefas gerenciais a par�r de dados informados pelos seus inúmeros sensores. Desta forma 

o sistema é capaz de tomar decisões e a�tudes gerenciais bem como corrigir e/ou evitar 

anomalias.  O sistema autônomo de tratamento de gases foi desenvolvido de maneira específica 

para cemitérios.
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O grande diferencial deste processo em relação aos convencionais que u�lizam apenas carvão a�vado 

é sua real eficiência, uma vez que o carvão a�vado apenas age como um sequestrante químico, não 

promovendo transformação e sim acúmulo de poluentes, tendo as seguintes desvantagens quando 

u�lizado isoladamente:

· Os poluentes são transferidos para uma nova fase ao invés de serem destruídos;

· Custos operacionais muito elevados (subs�tuição/regeneração do carvão a�vado).

O so�ware SIGA avalia a concentração de gás sul�drico antes e depois dos três estágios de 

tratamento, indicando a eficiência do processo e informando quando esta for inferior a 95%, ponto no 

qual se faz necessária a manutenção dos 2 primeiros estágios. O resíduo de enxofre e óxido de ferro 

resultante desta manutenção poderá ser u�lizado como fer�lizante, sendo devolvido à natureza sem 

contaminação.
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5. CEMITÉRIOS QUE JÁ UTILIZAM O SISTEMA ECO NO-LEAK
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6. EXUMAÇÃO NO SISTEMA ECO NO-LEAK

 O SISTEMA ECO NO-LEAK permite a execução de exumações de forma prá�ca e de modo a 

atender às normas de vigilância sanitária. Propicia, sobretudo, que o processo de exumação possa ser 

realizado em ambiente controlado, não mais às vistas de visitantes e enlutados presentes nos espaços 

cole�vos de um cemitério.

 O sistema, como dito anteriormente, dotado de gavetas hermé�cas e de so�ware específico 

de gerenciamento e controle, possibilita que o lóculo no qual está o corpo a ser exumado seja re�rado 

integralmente e conduzido à sala específica para a realização do procedimento. Desta forma se 

conduz o processo com total ausência de odores e insetos indesejáveis, além de se evitar a 

visualização da funerária deteriorada por terceiros alheios ao processo.

 Através da troca gasosa que acontece nos lóculos, a qual garante controle sobre umidade, 

temperatura e oxigenação do ambiente interno, pode-se afirmar que o índice de corpos a serem re-

sepultados após exumados é próximo a zero, salvaguardados casos esparsos de profundo 

embalsamamento.

 O processo de exumação de corpos, desde a re�rada do lóculo até a des�nação final dos 

resíduos sólidos isentos de restos humanos, bem como os próprios restos humanos resultantes está 

descrito a seguir:

6.1. Sistema em modo de operação de exumação.

6.2. Re�rada do lóculo e sistema em modo de operação normal.

6.3. Transporte do lóculo.

 O processo inicia ao se a�var o “modo de exumação” através do so�ware SIGA. Neste modo o 

sistema passa a operar em pressão nega�va, propiciando o destacamento dos mangotes de entrada e 

saída de ar do lóculo no qual será realizada a exumação sem ocorrência de maus odores.

 Estando o sistema em “modo de exumação”, se procede a re�rada da tampa de acabamento 

da gaveta. Assim se tem acesso ao lóculo ainda totalmente lacrado com sua tampa em fibra. Se 

destacam os mangotes de entrada e saída de ar. Neste ponto são isolados mangotes e lóculo através 

da colocação de caps.

 A par�r daí, se desa�va o “modo de exumação” para que o sistema volte a operar em status 

normal. 

 Destacado e isolado, o lóculo pode ser re�rado integralmente e acondicionado em veículo 

próprio para o transporte do mesmo. O veículo é dotado de roletes que permitem a operação por uma 

única pessoa. Após a re�rada do lóculo, se recoloca a tampa de acabamento, ficando a fachada das 

gavetas tal qual antes do procedimento.
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 Desta forma, o lóculo é conduzido até a sala de exumação, sem que visitantes do cemitério 

tenham contato visual com o conteúdo da exumação (resíduos sólidos e restos humanos).

6.4. Abertura do lóculo e disposição da urna funerária.

 Na sala de exumação, local especialmente des�nado para a execução do procedimento em si, 

se procede a abertura do lóculo através da re�rada de sua tampa em fibra de vidro. Re�ra-se o 

conteúdo do lóculo o qual é depositado em mesa específica para sua separação. A gaveta é destacada 

para posterior lavagem.

6.5. Separação de restos humanos e resíduos sólidos.

6.6. Des�nação de restos humanos.

6.7. Des�nação de resíduos sólidos.

6.8. Des�nação dos resíduos líquidos provenientes da lavagem de gavetas.

 Nesta etapa se separam todos os restos humanos (ossos) dos resíduos sólidos (urna 

mortuária, ves�mentas e demais elementos presentes). Os resíduos sólidos são acondicionados em 

bombonas específicas. A urna mortuária é fracionada para melhor acomodação na bombona. Os 

restos mortais humanos são acondicionados em caixa ossuária própria. 

 Os restos humanos (ossos) depositados em caixa ossuária são colocados em ossário no próprio 

cemitério ou devolvidos à família do falecido nos casos de traslado para outro cemitério. Para os casos 

de traslado se exige documentação comprobatória do cemitério de des�no para arquivamento.

 Os resíduos sólidos provenientes da exumação, devidamente acondicionados em bombonas 

específicas, são re�rados por empresa contratada licenciada para o recolhimento e des�nação final 

de resíduos sólidos de serviços de saúde por incineração. 

 O necrochorume proveniente da decomposição cadavérica se polimeriza ficando, em sua 

maior parte, impregnado nos resíduos sólidos provenientes da exumação em forma de material 

inerte. Formado por 60% de água, o necrochorume é reduzido dras�camente em volume por 

intermédio da troca gasosa propiciada pelo SISTEMA ECO NO-LEAK.

 Qualquer resíduo que porventura esteja presente no lóculo se encontra em forma de pó 

inerte. Es�ma-se que um corpo com peso médio de 70 kg produza 50 gramas de pó inerte de cor 

esbranquiçada. Como já foi dito, a maioria desta pequena quan�dade de material inerte já é 

des�nada em conjunto com os resíduos sólidos resultantes da exumação.

 Sendo assim, e por não ter caracterís�ca infecto-contagiosa, o líquido proveniente da lavagem 

da gaveta para sua reu�lização é des�nado para o esgotamento sanitário por sistema de fossa-

sumidouro. 11



7. OSSUÁRIOS
7.1. Sistema constru�vo e operacional.

 O projeto de ossuários desenvolvido pela Vilatec segue o mesmo padrão constru�vo do 

Sistema Eco No-leak quanto aos materiais u�lizados em sua fabricação e montagem. Trata-se de 

um projeto modulado e altamente eficiente, de rápida instalação e montagem, que promove a 

guarda hermé�ca dos restos mortais sem permi�r a entrada de umidade ao mesmo tempo em que 

impede o vazamento de odores e proliferação de insetos, que normalmente acompanham os 

restos mortais.

 Nosso inovador projeto permite a construção de três �pos de ossuários, dis�ntos em função 

da capacidade de acomodação de restos mortais: individuais, duplos e familiares.

Ossuários individuais ou duplos

 Com uma excepcional capacidade de o�mização do espaço �sico, de até 80 unidades por m², 

este �po de ossuário além de eficiente é bastante econômico, uma vez que o mesmo necessita apenas 

de um piso nivelado para sua montagem, dispensando a construção de quaisquer estruturas em 

alvenaria, pedra ou concreto. Além das estruturas metálicas e do granito sinté�co para acabamento 

esté�co, são fornecidas caixas para ossos (urnas ossuárias) fabricadas em fibra de vidro com 

acabamento vitrificado em gel coat, material que garante estanqueidade e enorme longevidade ao 

produto. 

 Estas caixas, após serem abastecidas com os restos mortais, são encaminhadas aos armários 

de sepultamento (ossuários), onde serão devidamente "encaixadas" em seu respec�vo endereço. 
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 As estruturas metálicas confeccionadas em aço carbono formam um sistema autoportante 

com cobertura própria que protege do sol e da chuva. A mesma recebe uma pintura em epóxi de 120 

micras, fato que garante alta longevidade da estrutura quanto à corrosão.

Ossuários familiares

 Com capacidade de 03 a 06 restos mortais dependendo dos invólucros u�lizados, são mais 

atra�vos ao público uma vez que a maioria dos ossuários do mercado comportam bem menos restos. 

Este novo modelo permite que os restos mortais de vários membros da mesma família permaneçam 

juntos em um único ossuário, facilitando sua localização e gerando comodidade nas visitas.

7.2. Sistema de vedação.

 Com a finalidade de evitar a proliferação de insetos e odores, nossos ossuários possuem um 

sistema de vedação eficiente. Executado através da aplicação de um polímero especial que não trinca 

e tem a capacidade de absorver o coeficiente de dilatação de todo o sistema, permite-nos afirmar que 

o risco de vazamentos por retração é nulo.
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7.3. Acabamento esté�co.

 A fim de promover um acabamento esté�co excepcional, sobre a tampa de fibra de vidro 

herme�camente fechada se u�liza um tampo de granito ecológico. Este material subs�tui o granito 

convencional e apresenta as seguintes vantagens:

· 30% mais barato; 

· 20% mais leve; 

· Placas produzidas sob medida evitando despesas com mão de obra.

· Ecologicamente correto, uma vez que aproximadamente 30% de sua composição é de garrafas 

PETs recicladas além de u�lizar bagaço de cana-de-açúcar.

 O custo dos ossuários é seu maior atra�vo, pois seu projeto simples e modular permite que os 

mesmos sejam instalados rapidamente. Para tal oferecemos módulos já prontos bem como 

treinamento e suporte técnico para operação e manutenção dos mesmos.

 Não há demanda de altos inves�mentos já que o sistema permite que se adquira os ossuários à 

medida da necessidade.

Sistema �po box misto.
Módulos com apenas 8,5m2 compostos por 
48 ossuários individuais e 64 ossuários 
familiares.
Projeto elaborado em função da área 
disponível pelo empreendedor, o�mizando 
o espaço e promovendo sofis�cação ao 
empreendimento.
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7.4. Urnas ossuárias Vilatec.

 Nos ossuários dos modelos individuais e duplos são u�lizadas as urnas especiais Vilatec. 

Medindo 45x23x39cm, se encaixam perfeitamente na estrutura metálica dos ossuários permi�ndo 

que o sepultamento dos restos mortais ocorra em poucos minutos.

 São confeccionadas em fibra de vidro com exclusivo sistema de vedação que impede a 

passagem de insetos bem como saída de odores. Estão disponíveis em cores variadas com adornos 

católicos, evangélicos e neutros.

 As urnas ossuárias Vilatec são fornecidas em embalagens individuais contendo tampa, lacres 

numerados, adesivo de iden�ficação, cola de vedação, talco an�umidade e pó an�-inseto.

8. APLICAÇÃO PRÁTICA - PROJETOS CONSTRUTIVOS

 Os projetos arquitetônicos e constru�vos para a implantação de um cemitério novo ou mesmo 

a modernização de um já existente com a u�lização do Sistema Eco No-leak são de extrema 

simplicidade.

 Sua concepção modular tem coberta própria com sistema de recolhimento de águas pluviais e 

a quase inexistência de obras civis permite que vários arranjos sejam propostos e montados com 

pra�cidade e rapidez. 
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 Outro grande diferencial é que tanto os módulos de gavetas como os de ossuários possuem as 

mesmas medidas (3,50 x 3,00 x 2,60 metros), ou seja, o projeto arquitetônico apenas necessita 

distribuir os referidos módulos na área a ser construída, contudo sem a obrigação de se instalar 

apenas gavetas ou ossuários. Tais decisões poderão ser tomadas mais tarde de acordo com a 

necessidade comercial de cada empreendimento.

 A montagem dos módulos é extremamente rápida em relação aos sistemas convencionais, um 

conjunto de 400 gavetas e mais de 2.000 ossuários chegam a ser montadas em apenas 14 (quatorze) 

dias.

Sistema Eco No-leak modular onde a única obra civil necessária é o piso.
200 gavetas instaladas em apenas 5 dias.

Acabamento esté�co em granito ecológico Vilatec.
Além de sustentável, é 30% mais barato e 20% mais leve.
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9. SOFTWARE DE GESTÃO E CONTROLE
 Devido à necessidade latente de controle dos processos operacionais e da carteira de clientes 

e mediante a falta de um so�ware específico para este fim, desenvolvemos uma tecnologia própria de 

forma a atender de maneira geral as exigências técnicas envolvidas no Sistema Eco No-leak em 

conjunto com a operação de um empreendimento funerário. Desta maneira surgiu o SIGA – So�ware 

Inteligente de Gerenciamento e Automação, um sistema avançado que não apenas permite o 

controle dos sepultamentos, remoções, exumações, mas que também gerencia 24 horas por dia, sete 

dias por semana, os sistemas hidráulicos, elétricos e de troca gasosa dos lóculos e ossuários.

 O SIGA atua nos controles de gases e filtros, aberturas de jazigos e ossuários, exumações e 

sepultamentos, vendas, passagem de plantão, velórios, estoque, insumos, cer�dões e declarações de 

óbito (digitalizadas) e cobrança, bem como produz relatórios gerenciais diversos os quais permitem o 

gerenciamento completo das ro�nas operacionais de cemitérios, crematórios, funerárias e planos 

funerários.
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10. CONCLUSÃO

 Além do enorme ganho esté�co e tecnológico que o projeto executado com os módulos do 

Sistema Eco No-leak proporciona, destacam-se algumas caracterís�cas primordiais:

O�mização de espaço

 Uma vez que na mesma área onde existam apenas 3 jazigos (3,00m x 2,60m) subterrâneos é 

possível a instalação de até 21 gavetas ou 64 ossuários familiares ou ainda 178 ossuários duplos, 

permite alto aproveitamento de área em face à grande escassez de espaço em áreas urbanas.

Cemitério este�camente pronto com baixo inves�mento

 Como o Sistema Eco No-leak permite a colocação do lóculo de fibra de vidro em um processo 

de 5 minutos, este pode ser instalado apenas na hora do sepultamento, não sendo necessária a 

aquisição de todos os lóculos para a finalização do projeto do cemitério. Assim, com apenas um 

pequeno estoque de gavetas é possível operacionalizar o cemitério já que a estrutura modular e o 

fechamento em granito ecológico dá o acabamento final ao empreendimento. Isso possibilita uma 

excepcional rentabilidade quando das vendas preven�vas. 

Atendimento pleno à Resolução CONAMA 335/2003

 Através dos métodos e materiais u�lizados na implantação de projetos com o Sistema Eco No-

leak, o processo de licenciamento ambiental torna-se prá�co e célere no que tange aos aspectos de 

emissão de poluentes frente aos tradicionais sistemas de sepultamento.

Abertura e sepultamentos até cinco vezes mais rápidos

 Para a operação de sepultamento no Sistema Eco No-leak não existem a�vidades de ordem 

civil, ou seja, não é necessário executar abertura por escavação de jazigos, preparar argamassa para 

fechamento e nem separar vários materiais e ferramentas imprescindíveis aos trabalhos de abertura e 

sepultamento de gavetas convencionais.

Custo por sepultamento até 15 vezes menor

 Devido à caracterís�ca única do projeto proposto, uma vez que o mesmo necessita de apenas 

um funcionário (cerimonialista/sepultador) para todo o processo de abertura, sepultamento e 

fechamento da gaveta. Com o sistema de roletes que compõe a mesa da plataforma de elevação do 

corpo, a inserção do caixão é extremamente rápida, fácil e suave. Neste processo de sepultamento 

toda a cerimônia de sepultamento se conclui em aproximadamente 10 minutos, o que se contrapõe 

aos 50 minutos médios dos sepultamentos tradicionais onde normalmente são u�lizados três 

funcionários e vários materiais e ferramentas.
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Ecologicamente correto

 Os módulos são construídos com a u�lização de materiais compostos de uma grande 

quan�dade de produtos reciclados (garrafas pet e bagaço de cana de açúcar). A ausência de 

contaminantes do ar e solo e a possibilidade de reuso de água e de energia solar para o seu 

funcionamento torna o projeto sustentável do ponto de vista ecológico, fato que propicia um grande 

ganho comercial frente aos concorrentes que não u�lizem a mesma tecnologia.

Ausência de locais para procriação de insetos

 O projeto dos módulos se caracteriza por linhas retas sem detalhes salientes ou plataformas 

que permitam a colocação de ornamentos ou plantas ar�ficiais, desta forma não se possibilita que 

surjam criadouros de insetos. Também não existem fissuras, o que elimina a possibilidade de pragas 

(ratos, baratas, escorpiões, etc.) se abrigarem no interior das gavetas.

 Em sintonia com os desafios deste século, a Vilatec, através deste processo inovador, acredita 

que o desenvolvimento sustentável é a ferramenta que fará com que o Brasil a�nja seu potencial nas 

áreas econômica, social, cultural e ambiental; garan�ndo assim um melhor futuro para todos.    

Heber Vila
Consultor especialista em necrópoles

hebervila@vilatec.com.br
+55 81 99778-0040

Guilherme Lithg
Consultor especialista em necrópoles

guilhermelithg@vilatec.com.br
+55 81 99778-0101

22


