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A M E M O R I A 

do mallogrado condiscípulo 

FELIX DA FONSECA MOURA, JUNIOR 

Mal pensava eu que teria de cobrir de pesado luto 
uma pagina d'esté trabalho, cuja idéa partiu de ti, 
meu pobre amigo, meu desditoso companheiro ! 

Na plenitude do teu talento, na idade mais bella, 
quando já estendias a mão para receber a coroa da 
gloria e a palma da conquista, veio a morte roubar-te 
aos amigos e á sciencia, da qual eras um dos mais 
poderosos interpretes ! 

Morreste ? — Não ; vives mais alto, n'um mundo 
maiB elevado do que este, onde foste hospede de pou
cos dias e deixaste exemplos nobilíssimos a seguir, 
amigos leaes que te pranteara, admiradores que fasci
naste com as irradiações do teu levantado espirito,— 
um vacuo enorme e uma saudade profunda no cora
ção do condiscípulo, que, ao tombares para sempre 
na campa, apenas pôde dizer-te : Adeus, até breve ! 



\m% ptoras 
Salus populi suprema lex esto ! 

A sciencia, no seu incessante progre
dir, attentando nos gravissimos inconve
nientes das iíihumações nos templos, im-
pôz um dia o seu veto a tão lamentável 
prática. E ainda bem que esse veto teve 
alcance definido, que hoje os templos já 
não são túmulos. Hoje, não ha n'aquellas 
atmospheras de santidade elementos de 
morte, e as casas de Deus têm perdido o 
caracter de habitações de phantasmas, de 
recintos inaccessiveis, onde os mortos, que-
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brada a argamassa das campas, vaguea
vam, espectros ou sombras, em mysterio-
sas relações ! 

Assim devia succéder.—São os templos, 
em via de regra, construídos para outros 
fins que não o dos enterramentos, e por 
isso logares acanhados e sem alguma das 
condições, que devemos procurar realisar 
para a perfeita innocuidade dos productos 
da decomposição cadavérica. Nem venti
lação, nem agua, nem sol, isto'é, nem ca
lor, nem humidade, nem ar;—carência dos 
motores d'uma decomposição regular, de 
que resultava uma putrefacção imperfeita 
e morosa, origem de variadíssimos produ
ctos que infectavam a atmosphera dos tem
plos e que, não achando correctivo suffi-
ciente nos perfumes dos incensos, se tor
navam agentes de morte para os fieis. 

A exiguidade do terreno, a lentidão da 
decomposição e necessidade crescente das 
inhumações, fizeram muitas vezes pôr a 
descoberto cadáveres meio decompostos, 
focos d'emanaçoes que o vento não espa
lhava; e o solo, farto d'engulir cadáveres, 
saturado de carne humana, como que re
gurgitando por não poder digerir, toma-
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va-se uma amalgama de terra e carne po
dre. 

^ E sobre este solo ia aceumular-se a 
miúdo uma povoação inteira!... 

As emanações deletérias de centena
res de pessoas que viciavam uma atmos-
phera limitada, iam juntar-se os produ-
ctos miasmaticos, as emanações pútridas 
altamente infecciosas, que se lhes envol
viam de debaixo dos pés I 

Bem haja, pois, quem a este crime de 
lesa-hygiene impôz a pena do desterro per
petuo ! 

—Vieram depois as inhumações nos ce
mitérios ; mas ainda contra este modo de 
destruição cadavérica reclama a hygiene, 
que vê n'elle inconvenientes reaes, a que 
por todos os meios procura obstar. 

Está hoje na ordem do dia das discus
sões scientificas este problema: Qual é a 
maneira mais rápida e segura, com menos 
inconvenientes e perigos para a saúde pu
blica, de reduzir os cadáveres aos seus 
elementos mineraes? 

Entre as diversas soluções d'esté com
plexo problema, ha uma que, a nosso ver, 
se apresenta com mais garantias de êxito 



26 

e de applicação prática immediata: é a des
truição dos corpo*s pelo fogo, a incineração 
dos cadáveres, a cremação. 

Apontarmos este facto e estudarmol-o, 
consoante os nossos recursos intellectuaes, 
era uma obrigação de medico e de cida
dão. 

E porque tínhamos de apresentar n'es
ta occasião um trabalho á Escola Medico-
Cirurgica do Porto, em obediência ao artigo 
154 do decreto regulamentar de 1840, en
tendemos proceder bem dando a tal as
sumpto a mais rasgada preferencia. 

Dividimos o nosso trabalho em quatro 
capitulos: no primeiro estudamos os in
convenientes que apresentam, sob o pon
to de vista hygienico, as inhumações múl
tiplas e simultâneas ; no segundo, a histo
ria da incineração; no terceiro procura
mos refutar as objecções que têm sido 
apresentadas contra este meio de destrui
ção cadavérica, e mostrar as suas vanta
gens, para concluirmos no quarto pela des-
cripção dos processos empregados e pela 
escolha d'aquelle que nos parece realisar 
mais completamente o fim desejado. 

Tal é o trabalho que submettemos hoje 
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á indulgência dos nossos juizes, persua
dido de que a merece quem envidou todos 
os exforços, luctando contra a falta de re
cursos intellectuaes, de tempo e de saúde, 
que nos obrigou a dar-lhe uma feição dif
férente d'aquella que nos tínhamos pro
posto. 

Porto, Julho de 1878. 
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CAPITULO I 

INCONVENIENTES DAS EMANAÇÕES PÚTRIDAS 

I 

Apenas o organismo humano cessa de estar sub-
mettido á influencia da vida, a acção das leis physicas 
e chimicas exerce-se immediatamente sobre elle, re
duzindo os seus elementos constitutivos a novas com
binações. 

Sem descer a minudencias sobre os phenomenos 
da putrefaceão, diremos que as matérias animaes em 
decomposição dão logar a productos gazosos e volá
teis, uns perfeitamente definidos e outros mal conhe
cidos e mal determinados, que têm sido agrupados 
sob a denominação de miasmas. 

Os primeiros são todos ou tóxicos ou irrespiráveis, 
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e tanto mais nocivos, quanto mais concentrados. Estes 
productos são: o acido carbónico, o hydrogenio sul
furado, o hydrogenio phosphorado, o ammoniaco, o 
acido acético, etc. '. 

Quanto aos miasmas, são productos complexos ar
rastando comsigo detritos orgânicos. 

O professor Selmi, de Mantua, descobriu nas ca
madas d'ar que por um tempo calmo demoram por 
cima dos cemitérios, um crtpusculo orgânico, o septo 
pneuma, que vicia o ar consideravelmente e o altera 
em detrimento da economia humana. 

Esta substancia, que é fácil de reconhecer e de 
isolar, produz, n'uraa solução de glycose, phenomenos 
de fermentação pútrida, e dá nascimento a uma quan
tidade considerável de bactérias semelhantes ás que 
se manifestam na fermentação butyrica. 

A injecção, sob a pelle d'um pombo, d'algumas got-
tas d'esta solução, faz apparecer symptomas d'infecçao 
typhica e mata o animal ao terceiro dia. 

Quem não conhece o cheiro característico, nausea
bundo, que se aspira quando se passa perto d'um ce
mitério ? 

De quantos accidentes não têm sido seguidas as 
diversas exhumações, feitas em logares de sepulturas, 
desde muito tempo abandonadas, e que se considera
vam como isentas de todo o perigo? 

Os factos que citaremos adiante, demonstrarão 
bem que, não somente o enterramento nos cemitérios 
dá logar á producção de miasmas pútridos, mas que 

1 Girardin, Leçons de Chimie, T. ri. 
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é ainda a esta causa que se devem attribuir muitos 
accidentes d'intoxicacao ou d'asphyxia, epidemias ter
ríveis, etc. 

Emflm, muitas observações assignalam o seguinte 
facto: em seguida a um tempo húmido vé-se muitas 
vezes elevar-se, á superficie dos logares de sepultu
ra, um nevoeiro espesso e nauseabundo; produz-se 
n'este caso uma evaporação da humidade da terra ar
rastando sempre productos de decomposição. 

II 

A absorpção das matérias pútridas pôde fazer-se : 
indirectamente, pelos líquidos e pelos fluidos aerifor-
mes e directamente, por inoculação. 

Absorpção indirecta pelos líquidos. —0 estado de 
saponificação dos cadáveres pôde, como se sabe, per
sistir por muito tempo. Supponhamos que uma cor
rente d'agua atravessa um meio assim infectado por 
esses cadáveres em putrr^acção. 0 que ha de aconte
cer? Esta agua carregar-se-ha de princípios nocivos, 
uns no estado de detritos mais ou menos tenues, ou
tros no estado de dissolução. E se é certo que a filtra
ção pôde desembaraçar esta agua de algumas parcel-
las de materia pútrida, não o é menos que ella chega 
as mais das vezes assim infectada e alterada aos re
servatórios, como o provam muitas observações e, en
tre ellas, uma que vem citada no Dictionnaire d'Hygiene, 
de Tardieu: em Londres viram-se as infiltrações de 
matérias orgânicas, provenientes de cemitérios visinhos, 
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penetrar em poços e canos, através não só dos tijolos, 
mas até do cimento, a trinta pés de distancia. 

Ora, a agua entra em grande quantidade na ali
mentação; d'aqui, as consequências fataes que pôde 
ter esta absorpcão constante, esta intoxicação de todos 
os dias, em doses mínimas, é verdade, mas considera
velmente repetidas. 

A absorpcão produz-se, o veneno accumula-se pou
co e pouco, e, de golpe, surgem os accidentes por 
vezes formidáveis e tanto mais terríveis e perigosos, 
quanto mais lenta tenha sido a absorpcão, mais pro
gressiva a accumulação, mais fácil e segura a assimi
lação. 

Absorpcão indirecta pelos fluidos aeriformes. — Ê 
incontestável a introducção, pelas vias aéreas, dos prin
cípios emanados dos corpos animaes em dissolução. 

Effectivamente, este facto, assignalado por Bichat, 
é todos os dias demonstrado d'uma maneira clara e 
manifesta pelos tristes accidentes que sobrevêm nos 
indivíduos que se expõem a estas exhalações mephiti-
cas e fataes. A demora nos amphitheatres tem sido, 
em todos os tempos, uma causa poderosa d'infeeçao 
pútrida lenta. 0 veneno absorve-se pouco e pouco ; 
introduz-se por todas as vias: pelos pulmões e pela 
pelle. Ë, sobretudo, d'esta maneira, muito mais que 
pelos líquidos, que se produz esta absorpcão. Tão co
nhecido é este facto, que julgamos inutil insistir mais 
sobre elle. 

Absorpcão directa. — Basta-nos somente assigna-
lar a absorpcão directa por inoculação, porque esta 
questão affasta-se totalmente do nosso assumpto. 

—Agora, depois de termos examinado como se pôde 



33 

produzir a absorpção dos productos pútridos, veja
mos quaes os effeitos que ella produz sobre o orga
nismo. 

III 

A intoxicação pelos productos pútridos pôde ser 
aguda ou chronica, dependendo, a primeira forma, da 
penetração directa do veneno no sangue por inocula
ção (picadura), e a segunda, da sua absorpção lenta e 
progressiva. Mas, sendo a absorpção lenta o modo or
dinário d'intoxicaçao, examinaremos mais attentamente 
os resultados que ella produz, do que os que tém lo-
gar pela intoxicação rápida. 

Segundo as observações d'um medico allemão, M. 
Rieck de Stuttgard, os vapores pútridos actuariam sobre 
o systema nervoso por intermédio dos nervos do ol
facto e modificariam o sangue á maneira d'um fer
mento pútrido. 

MM. Andral et Gavarret, que estudaram especial
mente as modificações que o sangue apresenta pela 
absorpção dos productos pútridos, chegaram a descu-
brir uma alteração particular, consistindo n'uma dis
solução, que depende da diminuição da fibrina e do 
augmente da quantidade d'alcali livre. 

O organismo soffre, pois, uma espécie d'influencia 
geral, produz-se um estado discrasico especial, podendo 
dar logar a manifestações de diversos géneros. Estas 
manifestações serão, na maior parte dos casos, as 
lesões symptomaticas da infecção pútrida (abcessos 
metastaticos, etc.). 

3 
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Mas ainda não é tudo.'Alem d'estes resultados, que 
poderemos chamar directos, a absorpção dos produ-
ctos de decomposição tem também sobre o organismo 
effeitos indirectos, e é aqui que se levanta uma im
portante questão; queremos fallar da relação evidente 
que tem apresentado certas doenças epidemicas, com 
a visinhança das agglomerações de cadáveres. 

Muitos auctores têm querido contestar esta influen
cia e, entre outros, Parent-Duchâtelet pretendeu, que 
os indivíduos submeltidos ás emanações pútridas, não 
só não experimentavam incommodo algum, mas todos 
apresentavam, pelo contrario, um estado florescente 
de saúde. Citaremos algumas observações para de
monstrar que a influencia d'estas emanações é incon
testável. 

IV 

Todos os auctores da antiguidade mencionam doen
ças peslilenciaes ou contagiosas, que tiveram por 
causa reconhecida e evidente, emanações provenientes 
de cadáveres ou de detritos animaes em decomposi
ção. 

Tardieu, na sua these de concurso, apresentada 
em 1852 á Faculdade de Medicina de Paris, aponta 
um certo numero de factos, que vamos reproduzir 
em algumas linhas. 

Thucidides, Diodoro de Sicília, Tito-Livio, Santo 
Agostinho e Galeno mencionaram factos de febres ma
lignas contagiosas, pestilenciaes, e, no numero das 
causas que elles invocam, encontram-se as emanações 
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cadavéricas, reconhecendo-lhes aquelles auctores uma 
influencia nociva muito considerável. 

Forestus cita observações d'uma febre maligna e 
d'uma peste, que é por elle attribuida âs mesmas cau
sas. 

João Wolf conta que no anno de 1731, em Cork 
(Irlanda), houve uma febre maligna epidemica, devida 
aos miasmas que se exhalavam d'um montão de res
tos animaes em putrefaccão. 

Rogers e Pringle citam factos do mesmo género. 
A. Pareu diz que, em 1562, reinou em Agenois 

uma febre pestilencial que levou os seus destroços a 
um raio de dez léguas, e attribue-a aos vapores pú
tridos que emanavam d'um poço, onde tinham sido lan
çados um grande numero de corpos mortos. 

Haguenot cita o seguinte facto: 
Em 1744 exhumou-se na egreja de Notre-Dame, 

em Montpellier, o corpo d'um penitente, que tinha sido 
enterrado n'um subterrâneo. Desceu a este logar um 
trabalhador para retirar o cadaver. Logo que chegou 
foi accommettido de convulsões e suffocação, e ca-
hiu sem sentidos. Dous irmãos penitentes desceram 
successivamente para o salvar; mas foram tomados 
de taes incommodos, que foi preciso tiral-os imme-
diatamente para que não succumbissem. Estavam pal-
lidos, desfigurados, e não tardaram a soffrer convul
sões. Um terceiro teve ainda a coragem de descer ao 
subterrâneo, mas cahiu morto, sem que fosse possível 
tiral-o. A mesma sorte estava reservada a uma quarta 
victima. 

Maret cita factos análogos, e entre outros o se
guinte, que é cheio de ensinamentos. 

* 
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Em 1772, estalou na pequena cidade de Saulieu 
uma epidemia, benigna a principio, mas que não tar
dou a apresentar um caracter de summa gravidade, 
sob a influencia dos factos que vamos narrar. Era uma 
febre catarrhal epidemica. Morreu um homem, que foi 
inhumado na egreja. Algumas semanas depois, succum-
biu uma puerpera á mesma doença. Abriu-se então 
uma cova, visinha d'aquella que encerrava o primeiro 
cadaver. A sepultura ficou aberta perto de dez horas. 
N'esse mesmo dia reuniram-se na egreja 179 pessoas, 
que respiraram os miasmas pútridos, que se exhalavam 
d'esta cova e tinham espalhado um cheiro infecto. 
D'estas 179 pessoas, 149 foram atacadas d'uma febre 
análoga á que reinava, mas differindo pelo seu cara
cter de gravidade. As emanações, que ali se produziram 
contribuíram, pois, para a repetição da doença e para 
lhe aggravar o prognostico. O numero dos mortos su
biu a 30. 

A visinhança do cemitério dos Santos-Innocentes, 
em Paris, produziu perigos taes, que Cadet de Vaux 
comparava aos venenos mais subtis a terrível activi
dade das emanações d'esté cemitério. 

Em 1749, diz Lassonne, no estabelecimento do 
Menino-Jesus, grassou uma epidemia de febre maligna, 
que elle attribue á presença de vaccas mortas, que 
tinham sido enterradas, a pouca profundidade, n'um 
campo visinho. 

Em 1796, refere Desgenettes, foi o medico militar 
Vaidy encarregado de dirigir a inhumação dos cadá
veres dos homens e dos cavallos que succumbiram 
n'uma batalha, que teve logar perto de Nuremberg. 
Durante todo o tempo, que durou o trabalho, experi-
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meiitou este medico nauseas e cólicas. De volta ao 
quartel-general morreu o cavallo em que montava, e 
na tarde d'esse mesmo dia appareceu-lhe uma dysen-
teria que durou muitos dias. 

Muitas pessoas que o acompanharam experimenta
ram os mesmos symptomas. 

Durante o anno de 1865 grassou em Paris uma 
epidemia de cholera. Morreram 5:000 pessoas, forne
cendo a antiga communa de Montmartre o sabido con
tingente de 1:800 mortos. Ora, sabe-se que n'este 
quarteirão existe um vasto cemitério, d'onde se esca
pam constantemente emanações pútridas. Não haverá 
uma relação evidente entre esta considerável mortali
dade e a visinhança da nécropole? 

Os medicos do exercito francez, Chenu, Pein, Mo-
roche, Larrey e outros, citam numerosos factos que 
attestam a perigosa influencia das emanações pútri
das. 

V 

De tudo que deixamos dito, resulta incontestavel
mente que as emanações pútridas tém influencia per
niciosa sobre o homem. Os seus effeitos são muitas 
vezes terríveis e sempre perigosos; é verdade que 
se não manifestam em todos os casos, porque as pre
cauções hygienicas que se tomam para os evitar, po
dem, até certo ponto, conseguir este fim. 

Ë, pois, evidente a acção nociva das emanações pú
tridas, reconhecendo-se comtudo que não é constante, 
que depende de circumstancias mal conhecidas, entre 
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as quaes devemos citar em primeira linha o modo de 
putrefacção, a natureza das emanações, o seu grau de 
concentração e a maior ou menor resistência que 
lhes oppõe o organismo em virtude da força indivi
dual ou do habito adquirido. 

Terminando, chamaremos a attenção sobre algu
mas considerações geraes e examinaremos como estes 
miasmas emanados dos cemitérios podem, senão ge
rar doenças em todos os casos, pelo menos ser, as 
mais das vezes, uma causa predisponente muito enér
gica. 

Vimos antecedentemente que o sangue se alterava 
pela absorpção dos productos pútridos. Esta alteração 
do sangue, assignalada por Andral e Gavarret, pôde, 
em alguns casos, ser bastante considerável para con
stituir por si só um conjuncto de phenomenos, produ
zindo um estado mórbido particular; mas ella pôde 
existir em graus différentes, e se, a maior parte das 
vezes, não tem por consequência este estado mórbido, 
pôde, pelo menos, dar logar a um enfraquecimento da 
resistência individual e actuar, assim como os exces
sos e as perdas de todos os géneros, como causa de 
predisposição mórbida. 

Esta causa actua sobre muitos indivíduos ao mes
mo tempo e com maior ou menor intensidade. Se en
tão sobrevier uma epidemia sob uma influencia qual
quer, os seus effeitos serão assustadores, porque en
contrará indivíduos já debilitados e enfraquecidos, to
mará proporções mais consideráveis e a mortalidade 
augmentarà em virtude d'esté mau estado geral. 

Mas, ainda mesmo que se não declarem epidemias, 
podem sobrevir doenças accidentaes e, n'estes in-
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dividuos já predispostos, a gravidade do mal será 
tanto maior quanto menor fôr a resistência do orga
nismo. 

Uma pleuresia, uma pneumonia, etc., terão tendên
cias para o estado purulento; os traumatismos serão 
as mais das vezes acompanhados de septicemia ou 
d'infecçao purulenta, etc. 

N'uma palavra, as doenças tornar-se-hão muito 
graves e algumas mortaes. 

Concluiremos, pois, em resumo, que as inhuma-
ções de cadáveres constituem, pela sua accumulação, 
um foco d'onde se evolvem, d'um modo permanen
te, produclos pútridos e cuja visinhança pôde dar lo-
gar a doenças que estão sob a dependência directa 
d'esta causa. 

Devemos prevenir o perigo, desembaraçando-nos o 
mais cedo possível dos cadáveres, sem nos demorar
mos a empregar os desinfectantes, quer metallicos, 
quer absorventes, quer antisepticos, quer actuando por 
oxydação chimica, e ir direitos ao fim, operando energi
camente por meio da incineração, de que vamos tra
çar rapidamente a historia. 



CAPITULO II 

HISTORIA DA INCINERAÇÃO 

A historia da antiguidade ensina-nos que, entre to
dos os povos, não somente o methodo da incineração 
está na razão directa da sua civilisacão, mas ainda 
que constitue uma honra suprema prestada aos heroes, 
aos grandes homens, e não exclue nem o enterramen
to nem a erecção de túmulos destinados a perpetuar 
a sua memoria. 

É importante fazermos desde já notar a enorme 
influencia que as idéas religiosas têm exercido sem
pre sobre o culto dos mortos. 

Em todos os tempos, a questão de saber a sorte 
que está reservada aos homens depois da morte, 
preoccupou o espirito humano. Como a philosophia e 
a religião estavam intimamente ligadas uma â outra, 
é fácil de comprehender o motivo porque as crenças 
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inlluirara sobre o modo de sepultura, de que os theo-
logos faziam depender a sorte da alma. 

N'essas épocas remotíssimas, acontecia muitas ve
zes que os ministros da religião eram ao mesmo tem
po philosophos e legisladores: a sua philosophia esta
va sob a dependência das crenças tradicionaes que 
lhes tinham sido transmittidas por seus antepassados, 
e as leis eram a traducção d'estes princípios. 

Assim, sendo o fogo, para. a maior parte dos phi
losophos antigos, a origem de todas as cousas, era ao 
fogo que tudo devia voltar. Será esta realmente a ori
gem da incineração? 

Não seremos nós que o affirmemos, porque esta 
questão está cercada d'obscuridade e só se podem 
emitlir supposições a este respeito. 

0 que podemos affírmar é que este uso remonta 
à mais alta antiguidade e que foi posto em uso por 
muitos povos. 

Os primeiros latinos incineravam os seus mortos, 
e as urnas funerárias, que têm sido encontradas nas 
escavações, não permittem duvidar que os etrucos 
adoptaram o mesmo uso. 

Os gregos, muito tempo antes da guerra de Tróia, 
queimavam também os seus mortos. Homero, fallando 
dos funeraes de Patrocles, dá a conhecer que a incine
ração não era entre elles um uso novo. 

Os hebreus, se não adoptaram o uso da incinera
ção, conheciam pelo menos este processo de destrui
ção cadavérica, e os reis d'Israël eram queimados em 
signal de veneração, em testemunho d'honra e de re
conhecimento publico. 

Antes do século d'Alexandre, os povos do Indostão 
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levantavam fogueiras, para que os velhos, reconheci
dos inúteis, se precipitassem nas chammas; muitos 
d'elles faziam-no alegremente, crendo que d'esté mo
do se tornavam immortaes. 

Os germanos, que habitavam no meio das florestas) 
accendiam fogueiras para queimar os seus mortos. 

Os romanos, no século iv, queimavam ou interra-
vam os seus mortos, á vontade das famílias. Plinio diz : 

Ipsum crema re apud Romanos non fecit veteris ins
titua— o que faz acreditar que os primeiros romanos 
inhumavam e que só mais tarde incineraram os cadá
veres. 

N'uma lei das xn Tábuas, havia uma prohibição, 
que foi verificada por Cicero : Hominem mortuum in 
urbe ne sepelito neve urito. 

Os antigos gaulezes queimavam os corpos de seus 
chefes em signal de honra. 

Os primeiros christãos enterravam os mortos nas 
catacumbas, mas queimavam os corpos de seus ho
mens illustres. 

CAUSAS DA INCINERAÇÃO NA ANTIGUIDADE 

Seria desnecessário, e até inutil, estudarmos este 
ponto, se elle, como adiante veremos, nos não viesse 
demonstrar a utilidade, a necessidade e a superiori
dade da incineração sobre qualquer outro methodo de 
destruição cadavérica. 

Porque adoptaram os antigos a incinerapão? 
— 0 auctor inglez Janiesson responde a esta ques

tão. 
Os romanos e os gregos conservavam os cadáve

res dos seus mortos nas proprias habitações. Os the-
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banos tinham em suas casas um logar especial, a que 
chamavam repositório, onde conservavam os mortos. 
— Ora, como esta prática era um perigo sempre per
sistente, e como as emanações que se envolviam (Testes 
logares infectados propagavam e faziam nascer doen
ças terríveis, era preciso combatel-a, sem com isso 

, violar as tradições e o culto dos deuses lares. 
A incineração, permiltindo a conservação das cin

zas dos mortos, punha os habitantes ao abrigo d'uma 
infecção certa. 

Por isso a adoptaram. 
E ao mesmo tempo que a hygiene publica era as

sim respeitada, a incineração permittia conservar, por 
largo tempo, os restos dos antepassados. 

Uma outra causa que, segundo os auctores, parece 
ter influído sobre a adopção d'esté systema, foi a ne
cessidade que havia, depois d'uma epidemia ou d'uma 
grande batalha, de fazer desapparecer o mais rapida
mente possível os cadáveres amontoados. 

Effectivamente Homero, fallando dos effeitos da 
cólera d'Apollo, diz que foi a esta causa que se deveu 
o accendimento frequente das fogueiras ; e diz, alem 
d'isso, que a incineração se tornou necessária por causa 
da multidão d'heroes que foram presa dos cães e dos 
animaes do céo. 

Os hebreus, fieis ao modo antigo d'inhumaçao, 
queimavam sempre os mortos, quando tinham succum-
bido a affecções contagiosas. 

Acontecia muitas vezes serem os cadáveres, inhu-
mados e cobertos d'uma leve camada de terra, expos
tos a tornarem-se presa dos animaes e a soffrerem 
toda a espécie d'iniquidades. 
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Esta violação da sepultura era considerada como 
uma das cousas mais degradantes e vergonhosas para 
os povos antigos, que cercavam o culto dos mortos de 
grande respeito e de profunda veneração. 

Assim, foi para evitar estas indignidades, para ga
rantir a tranquillidade e o repouso dos mortos, que 
se empregou, em muitos casos, a incineração. Plinio 
conta, com effeito, que Sylla quiz ser queimado para 
que o seu corpo não viesse a soffrer os ultrages, que 
elle mesmo fizera ao cadaver de Mario. 

Os princípios de philosophia tiveram também, em 
muitos casos, grande influencia sobre a adopção do 
methodo do fogo: este elemento devia reduzir mais 
promptamente o corpo aos seus elementos primitivos. 

Thaïes acreditava que a agua era o elemento prin
cipal de tudo; assim, segundo as suas idéas, a putre-
facção era o melhor meio de destruir o corpo. Esta 
opinião era também partilhada por Hippon. 

Mas, para Heraclito, não era a agua que constituía 
o elemento primordial, mas o fogo; assim, votava pela 
incineração. 

0 que mais aterrava os heroes d'Homero era se
rem precipitados nas ondas depois da morte. Para elles, 
a agua podia extinguir a substancia da alma e pri-
val-os da immortalidade. 

Eneas, no Virgilio, teme o naufrágio, mas não é a 
morte que o assusta, é a idéa de que a sua alma morra 
no mar. 

Emflm, os povos antigos, adoradores do sol e do 
fogo, pretendiam que este elemento, destruindo mais 
rapidamente o corpo, transportava a alma á morada 
dos bem-aventurados. 
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Uma outra escola philosophica admittia que o mun
do devia ser destruído pelo fogo. Era, pois, necessário 
entregar os corpos a este elemento, o qual, segundo a 
maioria das tradições, seria o agente da dissolução ge
ral. Esta crença era adoptada por Seneca, por Zénon, 
pelos discípulos de Platão, e pelos estóicos; estes últi
mos receberaro-na dos phenicios. 

Quando a alma abandonava o seu despojo mortal, 
era este considerado impuro e inquinado. Era, pois, 
necessário submettel-o a uma purificação e, assim, 
eram os cadáveres primeiramente lavados e em se
guida entregues ás chammas. 

Foi esta opinião da impureza do corpo que, segundo 
Eustelhe, fez prevalecer a incineração na Grécia. 

Os judeus e os pagãos consideravam-se manchados 
todas as vezes que tocavam n'um cadaver. A casa em 
que um morto repousara era submeltida a lavagens e 
purificações» As proprias pessoas que tinham assistido 
aos funeraes eram obrigadas a certos usos, que tinham 
por fim purifical-os da impureza, que haviam contra-
hido acompanhando os restos de seus parentes ou ami
gos. 

Esta purificação consistia, primeiro n'uma aspersão 
aquosa (lustratio), e depois na passagem através das 
chammas (suffitus). 

Os scythas operavam esta purificação, lavando a 
cabeça e fazendo queimar linhaça em grão sobre pe
dras aquecidas ao fogo. 

Os romanos purificavam tudo pela agua e pelo fogo. 
D'onde lhes vinha este uso ? 
Uns attribuiam-no á opinião de seus antepassados, 

que consideravam a agua e o fogo como principio de 
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todas as cousas, e por isso os introduziram nos seus 
ritos. 

Para outros, este uso dependia de serem olhados 
estes dous elementos como principio de vida. 

Para outros, finalmente, remontava esta tradição 
ao incêndio de Phaetonte, ou á aventura de Deuca-
iião. 

—Entre os romanos, a purificação aquosa era uma 
purificação simples; a que se efectuava, atravessando 
o fogo, era uma expiação. 

Estes mesmos usos eram adoptados pelos hebreus. 
Muitos dos povos antigos offereciam seus filhos a 

Moloch, deus do fogo, precipitando-os nas chammas 
apenas nasciam, julgando assegurar-lhes assim a feli
cidade eterna. 

Os antigos godos attribuiam também ao fogo uma 
virtude purificadora. 

Na Escócia existe ainda um uso que consiste em 
passar os recem-nascidos três vezes pelo fogo. 

Homero patenteia-nos que esta mesma idéa existia 
entre os antigos gregos quando representa Ulysses pu
rificando a sua casa da inquinação do sangue por meio 
do fogo e do enxofre. 

O mesmo uso existia nos povos do Indostão. 
—Vê-se, pois, que esta idéa da impureza do corpo 

depois da morte estava extremamente espalhada entre 
quasi todos os povos da antiguidade. E como elles 
olhavam o fogo como um elemento purificador, con-
cebe-se a razão por que adoptaram a incineração. 

Mas, alem d'esta impureza corpórea, muitos philo-
sophos admittíam também que a mesma alma ficava 
impura pelo seu contacto com o corpo. Por meio do 
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fogo purificava-se, pois, a alma da macula contrahida 
no invólucro carnal. 

Mas o fogo, alem da purificação do corpo e da al
ma, tinha um outro papel a desempenhar, e era o de 
romper todos os laços que ainda retinham a alma pre
sa ao corpo e de a tornar livre do seu ergástulo ma
terial. 

Segundo alguns philosophos, esta connexão da alma 
e do corpo durava um certo tempo depois da morte. 

Suppunham até alguns d'elles que as almas dos que 
morriam de morle violenta erravam um certo tempo 
em derredor dos corpos a que tinham pertencido. 

Para os judeus, as almas vagueiavam em redor dos 
corpos e ficavam em poder dos demónios. 

Esta opinião tem persistido, mesmo nos tempos mo
dernos, entre estes povos. 

Esta communicação post mortem da alma com o 
corpo, durava para uns um anno, para outros, três 
annos. 

Do que deixamos dito concluese que as três gran
des causas da incineração na antiguidade, foram: 

1.° As precauções hygienicas; 
2.° 0 respeito pelos mortos; 
3.° As idéas religiosas e philosophicas. 
Quando appareceu a doutrina do Christo e aos 

antigos princípios philosophicos succederam os da reli
gião nova, começou este methodo a desapparecer a 
passos contados, sendo, todavia, abolida somente em 
789, por um edito de Carlos Magno. 



CAPITULO III 

VANTAGENS E SUPPOSTOS INCONVENIENTES 

DA INCINERAÇÃO 

A incineração dos mortos deve, por todas as ra
zões, substituir-se ao modo actual de destruição cada
vérica. 

Os cemitérios, construídos, por via de regra, na 
visinhança das povoações, extensos na medida da po
pulação e importância d'esta, roubam á agricultura 
porções de terrenos, por vezes consideráveis, pois que, 
alem d'aquelles que realmente abrangem, cerca-os 
sempre uma área de respeito que nem se habita nem 
se cultiva; e como nem sempre é possível construil-os 
em terreno que para outra cousa não sirva, torna-
se tanto mais sensível a perda de tal terreno, quanto 
pela sua situação, em melhores condições elle se acha 
para proveitosa cultura. 

i 
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É, porém, a hygiene quem mais alto brada coutra 
tal ordem de cousas. 

A terra não consome em seu seio tudo o que lhe 
foi confiado; a dissolução que faz dos cadáveres bem 
pôde assemelhar-se a uma digestão com evolução de 
gazes, e o solo, permeável a taes productos, como não 
pôde deixar de ser, torna-se pela insufflciencia do fil
tro o ponto de partida de ondas e ondas d'emaua-
ções deletérias. Espalhadas na atmosphera e lançadas 
sobre as povoações, vão essas emanações acabar por 
onde começaram, isto é, produzir a morte que lhes 
foi ponto de partida. 

Depois, com o correr do tempo, em que ha de por 
fim tornar-se um cemitério? 

N'um pedaço de terra amassada com a podridão? 
— É em logares mais ou menos elevados que os 

cemitérios devem ser construidos; collocal-os nos bai
xos, seria um erro deplorável, origem das mais funes
tas consequências. Mas dos altos infiltram-se no solo 
as aguas das chuvas que, insinuando-se através das 
camadas do terreno, vêm emergir nas vertentes, em 
fontes, regatos, etc., de que muitas vezes se abastece 
ou não pôde deixar d'abastecer-se a povoação, em 
detrimento da saúde dos povos. 

Citam-se, nos annaes da hygiene, grande numero de 
factos que mostram a perniciosa influencia d'estas * 
aguas. 

Haja vista ao que conta o doutor Aijr, distincto 
pratico da Basilicata, relativamente aos cemitérios de 
Rotondella e de Bollita, situados no alto d'uma collina, 
separados por um valle, e installados, ao que pa
rece, em excellentes condições hygienicas. Infeliz-
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mente, no baixo da collina emergiam as fontes des
tinadas aos usos quotidianos dos habitantes, e como 
estas fontes provinham das aguas pluviaes, que, espa
lhadas sobre a superfície dos dous cemitérios, se in
filtravam através das camadas de terra e se impregna
vam dos princípios cadavéricos que encontravam no 
seu curso, chegou um dia em que as aguas potáveis, 
assim contaminadas, produziram uma medonha epide
mia. 

Os professores Pavesi e Rotondi encontraram vestí
gios de materia orgânica, e uma grande quantidade de 
acido nítrico, na agua dos poços que cercam a praça 
Garibaldi. Ora, essas aguas provêm do ponto onde está 
situado o cemitério de Milão. 

Julio Lefort, analysando as aguas do poço do pres-
byterio da communa de Saint-Didier (Allier) demon
strou n'ellas a existência d'uma grande quantidade de 
sal ammoniacal, e, comtudo, o poço achava-se a uma 
distancia de 500 metros a mais do que a lei exige. 

Levar-nos-ia muito longe a enumeração de todos 
os factos d'esta ordem. Bastam-nos estes e os que dei
xamos apontados no primeiro capitulo da nossa these, 
para provar os inconvenientes dos cemitérios actuaes. 

Quaes são os inconvenientes da incineração? 
Os adversários d'esté excellente methodo de des

truição cadavérica, tèm-nos encontrado era tudo, tal 
é a cegeira da paixão e o amor á rotina, que é a igno
rância e o atraso. 

Ás objecções por elles formuladas vamos nós (mui
to resumidamente, porque mais nos não comporta o 
tempo) oppôr as nossas, para as combater e tentar des
truir. 
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A incineração, dizem elles, é inconveniente pelas 
exhalações nocivas da combustão dos corpos. 

Esta objecção perde todo o seu valor se attentar-
mos no aperfeiçoamento que William Siemens deu ao 
apparelho destinado á operação. Por uma disposição 
especial, que lhe deu o sábio medico inglez, consegue-
se, como veremos mais adiante, a prompta e completa 
destruição dos gazes deletérios «sem que nenhuma 
parcella de fumo se escape pela chaminé da forna
lha »». 

Um outro argumento de que os inimigos do me-
thodo que defendemos, têm lançado mão, é fundado 
na necessidade de uma grande quantidade de combus
tível para obter o resultado desejado, e na grande 
despeza a que seriam obrigados os que quizessem in
cinerar os cadáveres. 

«Se o systema da incineração, diz o doutor A. La-
tour, tivesse prevalecido em todos os povos, somente 
desde a época de Socrates, já ha muito que a huma
nidade teria morrido de frio pela destruição de toda 
a materia combustível». 

Esta objecção poderia ter alguma razão de ser, se 
se incinerassem os cadáveres como na antiguidade, so
bre grandes fogueiras de lenha ; mas os meios aper
feiçoados que actualmente a sciencia possue, são de 
natureza a affastar taes apprehensões. 

O professor 0. Grandesso Silvestri oppõe-se á in
cineração em nome da anthopologia e da phrenologia. 

«As sepulturas hnmanas, assevera o distincto me-

i Sir Henry Thompson. Cremation. 
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dico, têm, em toda a serie das idades, traçado a 
chronologia do género humano. Se a incineração es
tivesse em uso, essa chronologia teria desapparecido. 
D'aqui, a importância dos restos orgânicos em relação 
com a luz que elles têm derramado sobre a geologia, 
sobre as faunas e sobre as floras. 

«E quando se trata do estudo das raças prehistoricas 
pela phrenologia, não será preciso ir buscar aos se-
pulchros os ensinamentos e os meios de verificação ne
cessários ? 

«Se a prática da incineração se généralisasse, aquel-
les que viessem depois de nós encontrariam incontesta
velmente um penoso vacuo na historia e nasciencia». 

Seria este um gravíssimo inconveniente, se fosse 
verdade o que Grandesso Silvestri avança nas suas refle
xões. E nós vamos buscar, a uma gazeta medica de Ve
neza, resposta cabal e decisiva a tal argumento. 

A sciencia não pôde declarar guerra á sciencia! 
Nada mais fácil do que dar inteira satisfação aos an-
thropologistas e aos phrenologistas, guarnecendo os 
seus gabinetes das amostras e dos typos destinados a 
perpetuar os caracteres precisos dos esqueletos da nos
sa época e das épocas successivas. 

Demais d'isso, as artes modernas não nos darão os 
meios de fixar, d'uma maneira perdurável, as nossas 
semelhanças e caracteres na escala zoológica ? De certo. 

Por meio da esculptura, da gravura, da pintura, 
da imprensa e da photographia, os sábios que se occu-
pam d'estes interessantes estudos, poderão sempre le
gar ás idades futuras, ainda as mais distantes, os ele
mentos d'uma convicção séria e perfeitamente deter
minada. 
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Parece-nos, pois, que nenhum d'estes argumentos 
prova contra a incineração. E oxalá que provassem, 
porque era evidente que tinham desapparecido d'uma 
vez para sempre esses logares infectos, origem da con
taminação permanente das populações. 

Escriptores demasiadamente orthodoxos condemnam 
a cremação em nome de certos textos da Bibíía, que 
suppõem contrários á destruição dos mortos pelo fogo. 

Uma só palavra basta para destruir esta asserção, 
e é que durante o 1.° século da era christã, no mun
do greco-romano, os christãos praticavam a incinera
ção dos corpos com approvação e sob os olhos da 
Egreja, cuja orthodoxia não pôde ser posta em duvida 
n'uma época tão aproximada da sua origem. 

O Chrislianismo, e é este um dos seus grandes 
méritos, nunca professou um culto supersticioso pelos 
cadáveres; não julga a sua conservação indispensável, 
nem se oppõe a que sejam reduzidos a cinzas. 0 que 
mais o préoccupa é proteger os restos mortaes dos 
defuntos, contra todas as profanações e dispersões 
sacrílegas. 

0 abbade Buccellati, professor de direito canónico 
na Universidade de Pavia, emitte o seu parecer sobre 
este modo de sepultura da seguinte maneira: «A inci
neração ou cremação dos cadáveres, tal como a compre-
hendeu o professor Polli e seus collegas, não constitue 
uma opinião que possa chamar-se herética nem man
chada d'heresia; os theologos mais rigoristas poderiam, 
quando muito, consideral-a como temerária». 

0 sábio professor apoia a sua these em quinze ar
gumentos, tirados successivamente da theologia, do di
reito canónico, da historia, dos ritos, do direito publi-
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co, das leis administrativas e politicas reconhecidas pela 
Egreja, e dos usos e costumes civis e religiosos. Vê-se, 
por todas estas razões, que a religião nada tem que 
vêr com o methodo que defendemos. 

Agora, achamo-nos em face d'uma objecção que 
nos parece a mais peremptória entre todas as obje
cções scientificas. Ë a reclamação da medicina legal con
tra a destruição do corpo de delicto, que a havia de 
conduzir ao conhecimento da existência de um crime. 

A nosso vér, está em primeiro logar a saúde de 
populações inteiras do que a punição de um ou outro 
crime. 

Mas não se poderá, d'algum modo, satisfazer a me
dicina legal? 

Parece-nos bem que sim. 
Não negando que a justiça poderia soffrer com o 

aniquilamento do corpo de delicto, somos de opinião 
que a medicina legal se haverá por satisfeita se, antes 
de entregar o cadaver ás chamrnas, n'elle se proce
der a todas as investigações que possam de futuro in
téressais. 

Mas isto, que constituiria uma outra objecção contra 
a incineração, se tal verificação houvesse de fazer-se em 
todos os cadáveres, é circumstancia de muito pouco 
peso, pois que taes exames só devem ser feitos quando 
na morte dos indivíduos concorram condições que a 
tornem suspeita, o que forçoso nos será confessar que 
é caso excepcional. 

Os doutores Polli, Gastiglioni Coletti e M. Cadet, são 
de opinião que o processo da incineração forneceria á 
justiça penal resultados incomparavelmente superio
res aos fornecidos pelos recursos da exhumação actual. 
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São todos elles unanimes em reconhecer a necessi
dade d'estabelecer um modo de verificação d'obito 
mais serio, mais scientifico, podendo ter a dupla van
tagem d'affastar os perigos d'erro nos casos de morte 
apparente, e de fornecer materiaes interessantes á 
anatomia patliologica. 

M. Cadet acaba de demonstrar,, por meio d'expe-
riencias em animaes, a existência dos venenos mine-
raes nas cinzas, que resultaram da cremação d'aquelles. 

Divide os venenos em duas classes; a primeira 
classe abrange os que são volatilisados pela operação: 
as substancias orgânicas, ossaesmercuriaes, etc., vene
nos que, á excepção do mercúrio, se não encontram 
no cadaver depois da inhumicão; a segunda classe com-
prehende os que se não volatilisai)!, taes como o arséni
co, o antimonio, o chumbo, o zinco, e o cobre. 

Temos, pois, a certeza de encontrar estes vene
nos depois da cremação. 

Demais d'isto, nos casos suspeitos, sob a requisi
ção de qualquer pessoa, não se poderia recusar a in
cineração, e guardar em frascos, como quer Henry Thom
pson, uma parte do estômago e dos intestinos, de ma
neira a poder-se sempre, n'um momento dado, proce
der á analyse chimica? 

Por todos estes motivos, cremos que o valor da 
objecção perde a maior parte senão toda a importân
cia que lhe attribuem os adversários da cremação. 

A incineração dos cadáveres repugna ao sentimen
to, dizem os defensores do cemitério. Para nós, é con
vicção que a sciencia deve estar sobranceira a prejuí
zos e a preconceitos; mas, pondo mesmo isto de par
te e acceitando a objecção tal qual é formulada, per-
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guntaremos: não será mais triste e roais repugnante 
a impressão produzida pela idéa dos vermes roendo 
e esphacelando um cadaver e locupletando-se n'um 
banquete nauseabundo, do que a idéa da reducção a 
cinzas d'esse mesmo cadaver, em vasos fechados e 
perfeitamente dispostos para receber os resíduos da 
operação, que se faz muda e silenciosamente, com o 
mesmo respeito, senão com maior, do que nos enter
ramentos ? 

O cemitério pôde produzir corações embotados 
pela indifferenca, cynicos que riam a mais horrenda 
das gargalhadas sobre o cadaver que acaba de tom
bar na campa, como aquelle coveiro de Shakspeare. 

Não partilhamos, pois, tal modo de pensar; no en
tanto, partidário dedicado do livre arbítrio e da li
berdade individual a mais absoluta, respeitamos a 
opinião toda sentimental dos impugnadores da incine
ração, mas protestamos contra ella em nome da hygie
ne publica. 

Agora, que deixamos combatidas succintamente, e 
pelas razões que se nos antolharam mais plausíveis, 
as objecções que têm sido feitas ao methodo que de
fendemos, enumeraremos todas as vantagens d'esté 
methodo. 

A incineração impede a lenta e perpetua inquina-
ção do terreno; previne a alteração pútrida e deletéria 
das aguas potáveis; dissipa o mephilismo continuo da 
atmosphera nas localidades que cercam os cemitérios; 
extingue, em tempos de epidemia, uma das causas sem-
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pre imminentes de insalubridade ; utilisa, para a agricul
tura, grandes superficies de terra ; permitte conservar 
as cinzas dos que nos foram caros, tornando assim 
menos dura a separação; é, finalmente, um novo meio 
de verificação d'obitos. 

Não têm sido tantos indivíduos enterrados vivos ? 
Imaginemos, por um momento, o horroroso desper

tar d'um individuo inhumado n'estas condições e pen
semos na immensa responsabilidade que cabe ás au
toridades administrativas e aos medicos! 

Pois todos esses horrores e todas essas responsabi
lidades terminarão com a adcpção do methododo fogo. 

Optando pela incineração, como o melhor modo de 
consumpção dos cadáveres, assiste-nos a convicção de 
que é este o meio mais seguro de reconciliar o res
peito pelos mortos com os interesses dos vivos. 

Achamos-lhe até um não sei quê de poético e gran
de, que os antigos tão bem traduziram na sua purifica
ção pelo fogo; ha n'ella alguma cousa d'orthodoxo, por 
que réalisa o — in pulverem reverteris — das santas 
lettras. 

Não fica a agricultura sem terrenos, fica a atmos-
phera sem miasmas ; dissipa-se o hediondo quadro da 
podridão, não nos esperam os vermes para nos roe-
rem as carnes ! 

Dm punhado de cinza, eis o que resta d'um cada
ver; cinza inoffensiva, porque a purificou o fogo, e 
que por isso poderá ser indefinidamente conservada 
como preciosa relíquia no seio das famílias, sem ex-
halar o hálito fétido dos sarcophagos. 

E não poderão os resíduos das incinerações cada
véricas ser applicados á agricultura, restituindo-se as-
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sim ao solo os phosphatos, especialmente o de cal, 
cuja falta é tão sensível á planta, que por sua vez se 
torna tão necessária no homem? 

« Quando vemos, diz Molleschott, uma abundância 
prodigiosa d'esses phosphatos nos nossos cemitérios, 
onde só são úteis aos vermes e ás hervas, sendo 
certo que facilmente e sem grande despeza se pode
riam fazer entrar no circulo da vida, que cria sem
pre novos círculos de materia e de forca, não será 
para lamentar, que tão inviolavelmente se tenha ve
rificado a idéa de Liebig: — que a única perda real, 
que não podemos prevenir, segundo os nossos costu
mes, é a dos phosphatos, que os homens levam nos 
ossos para os túmulos?» 

Se hoje se consideram os estabelecimentos d'uti-
lidade publica ou de benificencia, maior honra para a 
memoria dos grandes homens, do que as estatuas de 
bronze ou de mármore, não será também mais honroso 
para os mortos um campo fertilisado á custa dos ele
mentos de seus corpos, do que os monumentos e os 
túmulos ? 

Quem quererá ficar, ainda depois de morto, senhor 
do seu phosphato de cal, se pensar que por isso pôde 
ser a causa dos seus descendentes morrerem de fome? 

Reconhecemos as vantagens que auferiria a agri
cultura se para adubar as terras se destinassem os re
síduos das incinerações cadavéricas; e não seriam os 
prejuízos difflculdade insuperável para tal applicação, 
como o não foram para a prática das autopsias. Com-
tudo, devemos condescender com este sentimento de 
respeito que nós todos temos pelas cinzas dos que 
nos foram caros, cujos restos jamais quizeramos vér 
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degradados até ao nivel do lixo das ruas e dos excre
mentos animaes. 

De resto, como nada se perde, não nos preoccu-
pemos cora o destino d'esses resíduos. O que quer 
que d'elles se faca, não os podemos subtrahir ás trans
formações do vasto laboratório da natureza : e ahi irão 
elles seguindo seu caminho através d'essa serie de 
metamorphoses que constitue a cadeia sem fim, o cir
culo eterno do movimento da materia. 

Reprovamos, pois, os cemitérios, e reputamos a 
cremação o modo de consumpção mais prompto e effi-
caz, menos hediondo e nocivo, o mais grato aos vivos 
e, permitta-se-nos que o digamos, o que mais prefe
ririam os mortos. 

Apaguemos, em nome da hygiene, da moral, da 
agricultura e da economia politica, esses pontos escu
ros que tanto assombram o theatro da vida; affaste-
mos da scena da creacão esse momento terrível que 
poderá talvez suffocar aspirações, mostrando constan
temente a insensibilidade do tumulo e o repouso do 
nada. Evitemos o hediondo quadro da podridão e sub-
trahâmos aos vermes da terra o pasto das nossas car
nes, que assim tiraremos á morte muito do que ella 
tem de medonho. Eliminemos, finalmente, esses fo
cos de infecção permanente, tão ameaçadores da vida 
dos povos; esses recintos empestados onde as pró
prias flores se tornam emblemas da morte ! 

Acompanhemos no seu empenho esses paizes, ver-



61 

dadeiros pregoeiros da civilisação, que tém voltado as 
suas attenções para este assumpto. 

Assignemos o nome de Portugal no novo código sa
nitário que a Inglaterra, a Austria, a Allemanha, a Ita
lia, a Suissa e os Estados-Unidos vão redigindo a pas
sos agigantados. 

A victoria será da sciencia contra o erro, da vida 
contra a morte. 



CAPITULO IV 

EXPERIÊNCIAS E PROCESSOS DE INCINERAÇÃO 

A incineração dos cadáveres e a conservação de 
suas cinzas deveriam, pois, por todas as razões, sub-
stituir-se ao modo actual do enterramento, porque com 
ellas, sem offender a hygiene e a religião, se pôde 
honrar a memoria d'aquelles que já não existem. 

A incineração imita perfeitamente a obra da natu
reza; o que esta produz lentamente por vias obliquas, 
por intermédio d'emanaçôes infectas, de resíduos pu
trefactos, a combustão fal-o com rapidez e sem peri
gos, não deixando á superfície da terra mais que uma 
pequena quantidade de cinzas inoffensivas J. 

Annales d'hygiène publique, 1874. 
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Vamos agora mencionar as observações de incine
ração, os methodos e processos pelos quaes estas ope
rações tém sido feitas. 

Seguiremos, na sua exposição, a ordem chronologi-
ca por que foram feitas aquellas e modificados estes 
últimos. 

Vêm em primeiro logar as experiências do Dr. L. 
Brunetti, professor d'anatomia pathologica na Univer
sidade de Pádua. 

Vamos resumil-as : 
N'uma primeira experiência (10 de março de 1869) 

Brunetti empregou 90 kilogrammas de lenha, o ca
daver era d'uma mulher de 35 annos de idade e 
pesava 52,kil550; depois da incineração restaram ape
nas 2,klI552 de cinzas. 

Na segunda experiência (20 de janeiro de 1870) 
procedeu-se, por outro systema, á cremação do cadaver 
d'um homem de 45 annos de idade, pesando 45,kil100, 
ficou reduzido ao peso de l,kil255. 

Terceira experiência (15 de fevereiro de 1870). 
Empregaram-se enormes retortas, metleram-se-lhes di
versas partes do cadaver humano, e no espaço de 
uma hora e vinte e cinco minutos obteve-se, por este 
processo, uma fraca porção d'ossos calcinados. 

Quarta experiência (25 de fevereiro de 1870). 
Fez-se nas mesmas condições, com uma retorta cheia 
de coke. Seis horas depois obtinha-se a carboni-
sação completa de muitas partes do cadaver. Os os
sos ficaram ainda duros, compactos, como se vé na 
simples calcinação. 

Quinta experiência. Empregou-se um gazometro, 
em que a temperatura era elevada a 1:000 graus, 
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pouco mais ou menos, collocou-se o cadaver no meio 
do cofre e obteve-se a calcinação completa. 

Estas différentes experiências levaram L. Brunetti 
a estabelecer que a incineração completa, empregando 
só o fogo, era impossível d'obter, e pensou então 
n'um modo de cremação, que permitte obter a calci
nação dos ossos da maneira mais prompta, mais com
pleta e mais económica : preparou para isso um forno 
com supporte para o cadaver e munido de abobadas 
e reguladores, e fez então uma outra experiência: 

Sexta experiência (15 de maio de 1870). O cada
ver d'uni homem de 50 annos, pesando 45,kil não 
deu depois da incineração senão t,kil770 de cinzas. 

D'estas experiências resultava que a operação da 
incineração se dividia em très phases distinctas: a pri
meira correspondente á ignição do cadaver, a segun
da á combustão espontânea, a terceira á incineração e 
calcinação dos ossos. 

Com o systema aperfeiçoado do professor Brunetti, 
a despeza da incineração d'um individuo não excede
ria a quantia de 4 francos e 50 cêntimos,— 900 reis, 
aproximadamente. 

Vejamos agora a descripção do apparelho tal qual 
é feita pelo Dr. Pietra-Santa : 

«1.° Fornalha (forno), de tijolo ordinário, ou me
lhor tijolo refractário, figurando um parallelogrammo, 
munida, sobre suas paredes, de dez aberturas, a fim 
de diminuir ou augmentar á vontade a circulação do 
ar e, portanto, a intensidade do fogo; na sua parte 
superior está cavada uma gotteira de telhas, destinada 
a receber: 

s 
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2.° Um grande arco de ferro (sustegno), sobre o 
qual vão abater-se: 

3.° Portas cintradas de ferro fundido, formando 
zimbório (riberveri), podendo ser abertas ou fechadas 
por meio de reguladores, de maneira a repartir as 
chammas e a concentrar o calor : 

4.° Uma larga chapa metallica de pouca espessu
ra (supporto), sobre a qual repousa o cadaver, fixo 
por grossos fios d'arame, As dimensões da chapa são 
calculadas de maneira a permittir a livre circulação 
do ar.» 

Emquanto estas experiências se faziam em Pádua, 
effectuava-se em Florença uma incineração humana. 

N'esta cidade morrera, no dia 1 de dezembro de 
1870, S. A. o principe indiano Rajach Muharaza, cu
jos despojos, segundo o costume do seu paiz, foram 
queimados durante a noute seguinte sobre a encosta 
do Arno. 

A pyra tinha a altura de um metro, igual espes
sura e uma largura de dous metros. 

Depois de certas cerimonias religiosas, a pyra foi 
polvilhada de camphora e aromas, e o cadaver, co
berto de nephtalina pura, depositado sobre ella. Gol-
locaram-lhe no rosto uma mascara composta de sub
stancias unctuosas e deitaram-lhe na bocca, na cabeça 
e no resto do corpo matérias resinosas, folhas de be
tei e perfumes em pó. 

Cobriram então o cadaver de lenha e outras sub
stancias inflammaveis. O parente mais proximo lançou 
fogo á pyra, que levantou logo uma viva chamma, 
alimentada por um vento assas intenso, que n'esse 
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momento corria.. . O tempo empregado na operação 
01 de 5 horas (das 2 até ás 7 horas da manhã).  Á s 
10 horas estava a fogueira extincta, e o padre indiano 
recolheu uma pouca de cinza do meio da pyra ■ as 
cinzas restantes foram dispersas pelo vento «, 

0 dr. G. Pini, brilhante escriptor e distincto hygie
msta .taliano, assistindo por acaso a esta imponente 
cerimonia, inspirouse d'ella, e em Í872 começou a oc
cupasse da incineração, especialmente debaixo do pon 
to de vista das objecções, de que já tratamos n'outra 
parte da nossa dissertação. 

Vém em seguida as experiências d'um dos mais 
estrénuos defensores da incineração, Polli, professor em 
Milão. 

Primeira experiência. 0 professor Polli fez pre
parar na fabrica de gaz de Milão, a 12 de junho de 1872 • 
um grande tubo de barro refractário, aberto nas duas 
extremidades e verticalmente disposto. No interior 
d'esté tubo e a différentes alturas estavam collocados 
diversos bicos de gaz d'illuminacao, misturado com 
quant.dade conveniente d'ar, a flm de se obter uma alta 
temperatura. O cadaver destinado á experiência era 
d'um cao, que pesava 8 kilogrammas. Depois de 7 ho
ras de combustão ficou este peso reduzido a 715 gram
mas. 

A 12 de dezembro do mesmo anno e no mesmo 
estabelecimento, o dr. Polli fez uma outra experiência 
sobre o cadaver d'um cão mais corpulento que o pre

cedente (pesava 19 kilogrammas); serviuse ainda 

i Gazzeta <ti Milano, n.° 269 e 270, de 1872. 

* 



d'um grande cylindro de barro refractário collocado nas 
mesmas condições do da primeira experiência. Preci

samente no fim de duas horas, os 19 kilogrammas fo

ram reduzidos a 973 grammas de cinzas e ossos cal

cinados. .,:.,., ,'•■•„„ 
Ao mesmo tempo que estas experiências se faziam 

em Milão, Gorini experimentava em Lodi, diante de 
um publico variado e intelligente: 

Experiência. 0 sábio professor collocou n'uni li

quido fervente, preparado por elle, uma perna, um 
pé uma coxa e finalmente um craneo. Apenas estas 
diversas partes se acharam em contacto com o liquido, 
foram envolvidas por uma cliamma brilhante, que as 
reduziu promplamenle a cinzas. A obra de destruição 
foi rápida e silenciosa, sem a mais pequena crepita

ção, sem o mais leve mau cheiro ; o fumo e os gazes 
que se desenvolviam do apparelho espalharamse no 
ar para irem fecundar outros seres e fazer parte d'ou

tras substancias. 
0 processo empregado por M. Gorini é dos mais 

simples; a mistura de que elle se serve derrete pouco 
mais ou menos a 160 graus, e, n'esta temperatura, 
destróe completamente o cadaver no espaço de vinte 
minutos, decompondoo em princípios inorgânicos vo

láteis e em princípios fixos, que ficam no liquido e 
constituem as cinzas, que podem ser recolhidas, graças 
a uma têa metallica, muito fina, sobre a qual repousa 
o cadaver, ou ainda dissolvendo em agua a materia 
que serviu para a operação. 

Em Plaisance e em Génova, Terruzzi, Betti e Du 
Jardin, fizeram experiências análogas. 0 apparelho de 
que se serviram estes experimentadores, compunhase 
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d'uma fornalha aquecida pelo coke e alimentada por 
uma forte corrente d'ar almospherico, a fim d'activar 
a destruição completa dos productos da combustão e 
da cremação. N'este forno está collocado o estojo cy-
lindrico, ou recipiente de ferro, que encerra o cada
ver. Uma das extremidades d'esta caixa, a que deve 
introduzif-se em primeiro logar, é metallica; a outra 
extremidade é munida d'uma tampa que entra por at-
trito. Da sua parte central sahe um tubo metallico 
recurvo, cuja extremidade livre e aberta vae ter ao 
centro da columna d'ar atmospherico que activa a 
combustão. 

Por esta engenhosa disposição, os gazes que desta
cam do cadaver inílammam-se e vão d'esta maneira 
augmentar o poder comburente da columna d'ar. 

Dous cães de 24 kilogrammas, collocados na forna
lha, foram reduzidos em 10 horas a uma massa car-
bonisada e incinerada do peso de 900 grammas '. 

Em Inglaterra, por iniciativa de sir Henry Thom
pson, foram tentadas algumas experiências. 

Primeira experiência. Um corpo emaciado, com 
o peso de 47 libras, foi collocado n'uni forno de rever
bero. No fim de 25 minutos o residuo pesava libra e 
meia. 

Segunda experiência. Um corpo bem nutrido, de 
140 libras de peso, depois de 50 minutos no mesmo 
forno de reverbero, deu um residuo que pesava 4 li
bras. 

i Pietra Santa. La Salute, 1867. 
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Estas duas experiências eff'eetuaramse sera que 
nada mostrasse à vista ou ao olfacto a rápida de
composição; os gazes de toda a espécie, provenientes 
da incineração do corpo collocado no apparelho, atra
vessando uma segunda fornalha, eram immediatamente 
queimados, á medida da sua producção. 

Terceira experiência. Um corpo perfeitamente nu
trido, com 227 libras de peso, foi collocado n'uma caixa 
cylindrica, por Henry Thompson. 

Esta caixa, do comprimento de 7 pés sobre 5 de 
diâmetro, foi elevada interiormente a uma temperatura 
de 2:000 graus Fahrenheit; no fim de cincoenta e cinco 
minutos o corpo estava reduzido a uma massa de cin
zas, com o peso de 5 libras. A operação effectuou-se 
sem signaes de fumo no ar, sem cheiro algum, com 
uma módica despeza de alguns shillings. 

Para esta experiência empregou-se o processo do 
doutor Williams Siemens, de Dresde, po,r calefacção re
generadora. 

O apparelho de Siemens compõe-se de três partes 
distinctas : 

1.° O gerador, espécie de forno alimentado por 
um combustível qualquer (lenha ou carvão de pedra). 
Limita-se o accesso do ar de maneira a produzir um gaz 
(mistura d'oxydo de carbone, d'azote e d'hydrogenio 
carbonado), qu,e sa,he do gerador, a uma temperatura 
de 150 a 200 graus, para entrar no regenerador. 

2.° O regenerador, peça de forma cubica cujas pa
redes exteriores são de barro refractário, e cujo inte
rior é cheio por paredes dispostas horisontalmente e 
verticalmente em forma de grade. 
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Este apparelho interior aquece-se ao contacto dos 
gazes combustíveis, que penetram em seguida no cale-
factor e sahem por uma chaminé de tiragem muito ele
vada. 

3.° 0 calefactor ou camará de combustão, no qual 
se derrete e queima o corpo no meio d'uma alta tem
peratura, pois que o ar e os gazes combustíveis que 
ahi penetram são levados ao calor branco. É feito de 
tijolos refractários. 

Por esta engenhosa disposição, póde-se elevar in
definidamente a temperatura; os gazes e a agua re
quentados aquecem as pedras e os tijolos refractários, 
e o calor, a que estes são levados, mantém e augmenta 
a caloricidade dos primeiros. 

Finalmente, para terminar esta serie de factos, di
remos que o doutor Opdyke, da Philadelphia, quei
mou o corpo de seu filho n'um forno construído ad 
hoc, e que, segundo refere a Presse de Dresde, teve 
logar a incineração do primeiro cadaver no estabeleci
mento próprio para este fim, situado na rua de Tha-
rand, no terceiro dia de Pentecostes, em 1874. 

Nos campos de batalha tem a incineração prestado 
as suas vantagens debaixo de dous pontos de vista: 
o de prevenir as epidemias que podem desenvolver 
montões de cadáveres em decomposição sobre uma 
delgada camada de terreno, e o das exhumações que 
cedo ou tarde tinham de fazer-se. 

Foi assim que, com excellentes resultados, se inci
neraram em França, durante a guerra de 1870, os ca
dáveres dos soldados mortos no campo de batalha. 

Os prussianos seguiram o mesmo systema depois 
da tomada de Metz. 
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Já era 1814 os allemães o tinham praticado, depois 
da batalha de Paris (30 de março). 

- N o mez de janeiro de 1876 effectuava.se na 
Italia a cremação do cadaver do cavalleiro Alberto 
Heller. Hora e meia depois do começo da operação 
pôde verificar-se, por uma abertura disposta n'uma das 
extremidades do apparelho (que logo descreveremos), 
que os ossos estavam calcinados. A operação foi succe-
dida dos melhores resultados. O peso do corpo era de 
53M1.30«r; o das cinzas recolhidas e pesadas diante de 
testemunhas foi de 2^,919*. _ . 

Três mezes depois d'esta primeira operação toi 
cremado no cemitério de Milão o cadaver de M.me Pozzi 
Locatelii. 

A operação durou duas horas, e, como na primeira, 
o vapor aquoso misturado com um pouco de fumo que 
sahia do apparelho, não espalhava nenhum cheiro des-
agradável. , , 

A incineração foi completa, e apesar do volume 
exaggerado dos ossos da bacia, foi tudo reduzido a pó 
e religiosamente guardado n'uma urna funerária. 

O peso do corpo era de 50 kilogrammas e o do 
residuo 3kl\G0. 

Estas duas operações foram feitas no apparelho de 
MM. Polli e Clericetti, do qual vamos dar resumida
mente a descripção: . 

A urna crematoria com seus diversos annexos, foi 
installada n'uma encantadora capella construída no ce
mitério. O apparelho offerece o aspecto d'um sarco-
phago antigo, no qual está encerrada a camará que 
serve para a incineração. 

Esta camará 'tem a forma d'uma caixa rectangular, 

http://effectuava.se
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é coberta por um zimbório, consistindo n'uma delgada 
chapa de ferro, revestida interiormente d'uma materia 
refractária, e encerra o cinerario. 

Dez centímetros acima d'esté primeiro zimbório, ele-
va-se uma abobada semi-cylindrica, construída de tijolos 
ordinários consolidados por uma armadura de ferro. 
A distancia entre a chapa de ferro e a abobada de ti
jolos constitue uma camará d'ar que impede, d'um 
lado, o desperdício do calórico e do outro o aqueci
mento do ar exterior. 

0 apparelho, • completamente fechado n'uma das 
suas extremidades, tem uma abertura na outra, a qual 
é munida d'uma fechadura que se compõe de duas 
parles: uma superior, fixa, de tijolos refractários, 
outra inferior, movei, em forma de postigo, corres
pondente ao foco da camará. A primeira d'estas partes 
da fechadura, apresenta no centro um pequeno tubo 
de ferro que permitte vigiar do exterior a marcha da 
operação. 

A parte inferior da fornalha é assim disposta : 1.° 
uma chapa de ferro, movei, servindo para recolher 
as cinzas, productos da combustão; um pouco acima 
d'esta chapa ha duas grades concavas e concêntricas, 
collocadas de tal maneira que a inferior é fixa e a su
perior movei. A primeira (inferior) é munida de 217 
bicos de gaz, metade dos quaes dão chammas ordiná
rias em leque, compondo-se a outra metade de bi
cos mais pequenos que servem para guarnecer os inter-
vallos que entre si deixam os maiores ; — a segunda, 
superior, é movei; é sobre ella que repousa o corpo 
destinado á incineração. Apresenta lateralmente, e so-
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bre todo o seu comprimento, dous appendices moveis 
por meio de charneiras que se levantam e servem 
para levar ao centro as partes do corpo, que pode
riam accidentalmente affastar-se durante a operação. 
Pela extremidade opposta á abertura da fornalha, pe
netra o tubo que conduz, o gaz à grade inferior e três 
jactos de gaz e ar de 3 centímetros de diâmetro, leva
dos a uma certa pressão por meio d'um ventilador. 
Na abobada superior do apparelho está praticada uma 
abertura que vae dar a um cano de tijolo refractário, 
o qual se dirige, passando por debaixo do solo, a uma 
chaminé munida interiormente d'uma coroa de cham-
mas de gaz, que serve para chamar aos canaes do 
fundo a corrente d'ar exterior que afflue pelas aber
turas feitas no apparelho. Sobre a abobada de ferro, 
situada por cima do cadaver, estão três chammas de 
gaz muito intensas que se podem dirigir á vontade 
sobre as partes do corpo cuja incineração gasta mais 
tempo. 

De tudo o que levamos dito n'este ultimo capitulo, 
resulta mui clara e evidentemente este primeiro facto : 
que o trabalho que a putrefacção leva tantos annos 
a desempenhar, expondo populações inteiras a graves 
inconvenientes, lermina-o a cremação em alguns ins
tantes, sem que d'ahi possa resultar o minimo perigo. 

Em segundo logar, o pouco peso e a pureza das 
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cinzas permittem satisfazer os sentimentos das fami-
lias. 

Assim, o problema essencial, aquelle que deve do
minar todos os outros, qual é o d'um bom apparelho 
para operar a combustão dos cadáveres humanos, está 
hoje resolvido. 

FIM 



PROPOSIÇÕES 

A n a t o m i a . —A classificação das arthrodias feita por Ga
leno ou Bichat é inadmissível. 

P h y a i o l o g i » . - A phrase — amar de todo o coração-
não tem justificação physiologica. 

M a t e r i a m e . l i c a . - A distincçào entre medicamento e 
veneno não tem base segura em que se fundamente. 

P a t h o l o g i a e x t e r n a . - A amputação ou a ressecção, 
nos casos do tumores brancos, não se acha contra-indicada 
pelo apparecimento de tubérculos pulmonares. 

P a t H o l o g i a i n t e r n a . - A chlorose é, para nós, uma sim
ples variedade d;t anemia. 

P a t h o l o g i a g e r a l . — Admittimos uma hereditariedade 
moral e intellectual. 

O p e r a ç õ e s . — Preferimos, em geral, o bisturi a qualquer 
outro meio de diérèse. 

A n a t o m i a p a t l i o l o g i c a . — A osteomalacia não é o ra
chitisme dos adultos. 

P a r t o s . —A operação cesariana não deve ser praticada du
rante a vida. 

H y g i e n e . — Da educação e emancipação da mulher pela 
sciencia e pelas artes depende o bom futuro da sociedade 
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ERRATAS 

PA». L.IH. ONDE SB LÉ DEVELÊtï-SE 

25 9 que se lhes envolviam, etc. que se Uies evolviam, etc. 
42 21 etrucos etruscos 
44 4 envolviam evolviam 
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