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RESUMO 

O presente trabalho apresenta o processo de cremação como uma solução alternativa 
eficiente, limpa, segura, estética e econômica, para a disposição final dos cadáveres. 

Embora praticada desde os primórdios da Civilização, a cremação de corpos assume 
relevância no dia-a-dia, face aos problemas ambientais carreados pelos cemitérios tradicionais, 
tanto em termos de comprometimento do meio físico (solos, águas superficiais e subterrâneas), 
como também pelo escasseamento progressivo de áreas adequadas, ilhamento das necrópoles pelo 
crescimento urbano desordenado e explosivo, custos elevados (implantação, operação e 
manutenção), etc... 

Procura-se aqui dar uma retrospectiva histórica da incineração de corpos, uma abordagem 
sócio-econômico-religiosa, determinados aspectos operacionais práticos, uma descrição sucinta do 
único crematório operando no Estado de São Paulo (Crematório Municipal de Vila Alpina, o qual 
atende o Brasil e até países vizinhos), etc... 

São apresentadas algumas considerações demonstrativas de que a solução “cremação”, 
genéricamente, é mais vantajosa que os sepultamentos usuais, configurando uma relação 
custo/benefício vantajosa. 

O objetivo maior foi apontar a cremação como uma solução ideal para a destinação final de 
cadáveres, para o nosso País, à luz dos conhecimentos atuais, para o próximo século que se 
avizinha. 
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ABSTRACT 

This paper (“Cremation: A Alternative Process to Corpses Disposal”), shows the cremation 
process as the alternative solution to dispose the corpses, under the viewpoint of efficiency, 
cleaning, safety, aesthetics, economy, and so on. 

The corpses cremation, now reappears as an ideal solution for Brazilian conditions, in the 
sense to dispose corpses without environmental impacts (soils, surface and ground waters), and too 
in function of the progressive shortage of urban suitable areas, cities tendency to blow-up growth 
and the following isle-fashion take on of the cemeteries, high cost of usual burial, and so on. 

In this paper, we aiming to give a historical retrospective of corpses incineration along the 
time, a social-economical-religious digression, the abordage of such-and-such practice operation 
aspects and the concise description of São Paulo Crematorium (Vila Alpina, only in operation and 
waiting on Brazil and neighbouring nations). 

Finally, some basic economical considerations are carried out, showing that “cremation” is 
always advantageous than usual burial to dispose the corpses, cutting-out a positive cost/benefit 
ratio. 

The major intend of us was to hint cremation as one ideal solution to the corpses disposal in 
Brazil, pursuant to our avaliable present knowledge, aiming the forth-coming century.



 Pág. 5

 

AGRADECIMENTOS 

Registramos os nossos agradecimentos ao Serviço Funerário do Município de São Paulo, a 
Fundação SEADE, ao Instituto Gallup, ao Crematório de Vila Alpina (Sra. Viscardi, Sr. Antunes) e 
a CANA (USA), pela colaboração prestada. 

Agradecemos, com ênfase, a Universidade São Judas Tadeu, Faculdade de Tecnologia e 
Ciências Exatas (Profos. Xavier e Teophilo), pelo apôio constante e irrestrito e pelo privilégio de 
integrar o seu seleto Corpo Docente. 

Nossos agradecimentos, sinceros e especiais, ao Ac. Ricardo Vêncio, amigo dedicado, pelo 
seu empenho e sugestões sempre apropriadas, objetivando uma apresentação moderna e dinâmica 
do nosso despretencioso trabalho. 

Merecem ser lembrados também os Amigos que sempre somaram conosco, no afã de, 
persistindo chegar ao objetivo colimado: Engo. Nilton de Moraes, Arqa. Anki Josefa Langermanns, 
Geolo. Fausto Nicoliello Custódio Vêncio, Químico Dárcio Biancardi, et alli. 

 



 Pág. 6

1 - INTRODUÇÃO 

A incineração de cadáveres é um dos processos mais antigos praticados pelo Homem, para a 
disposição final dos seus mortos. 

Em algumas sociedades antigas, tal prática fazia parte do cotidiano social, como medida 
prática e higienista. A cremação de cadáveres, por outro lado, fazia parte do ritual e exéquias de 
algumas religiões. 

A partir da Idade Média, na Civilização Ocidental da qual fazemos parte integrante, por 
influência do Cristianismo, o sepultamento dos cadáveres em cemitérios tradicionais passou a ser a 
destinação final dos corpos. 

Neste final de século, face aos problemas ambientais que se acentuam e face ao 
escasseamento de áreas adequadas para as necrópoles, observa-se uma tendência mundial de 
retomada e popularização da cremação dos mortos. 

Em nossa sociedade, face a conceitos e preconceitos sociais, culturais e religiosos, 
determinados aspectos desta prática ainda suscitam dúvidas e alimentam mitos.  São corriqueiras, 
por exemplo, perguntas do tipo: 

• Todas as pessoas falecidas podem ser cremadas? 

• Quais as questões religiosas, místicas, legais e psicológicas envolvidas? 

• Onde e como cremar os entes queridos? 

• Custa caro? 

• O que deve ser feito com as cinzas residuais? 

• Os crematórios devem ser públicos ou privados? 

• As exéquias (pré-cremação) são as usuais ou devem ser especiais? 

• Etc... etc... 

 

Neste trabalho, pretende-se responder tais questões e desenvolver uma digressão simples, 
objetiva e prática sobre o processo da cremação e os seus aspectos técnicos mais importantes, 
aduzindo as informações de interesse disponíveis. 
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2 - GENERALIDADES 

Nos primórdios da prática de incinerar os mortos, eram utilizadas as chamadas “piras 
funerárias”, nas quais os corpos eram posicionados no alto de uma pilha armada com pedaços de 
madeira (lenha), à qual era ateado fogo e deixado arder, até a sua extinção natural e a conseqüente 
destruição dos cadáveres. Este método ainda hoje é utilizado na Índia, Ásia, Polinésia, etc. 

Esta prática sempre se revestiu de um caráter de cerimônia pública, com as repercussões 
sociais e religiosas intrínsecas. 

Nos países ocidentais, os corpos a serem cremados são colocados previamente em urnas ou 
caixões de madeira, aglomerado ou papelão reforçado, sendo a incineração conduzida em fornos 
apropriados, denominados “cremadores”. As edificações construídas com tal finalidade, recebem o 
nome de “crematórios” (do latim “crematorium, crematoria”, singular e plural). 

Na cremação direta (piras ou fornos), os cadáveres são incinerados sem a condução de 
processos de conservação temporária, por exemplo, embalsamamento (retirada dos fluídos 
corpóreos e a sua substituição por soluções químicas preservativas, desinfetantes, enrijecedoras, etc, 
como a formalina ou formol). Atualmente, esta modalidade é conduzida nos casos de mortos por 
acidentes graves dilacerantes ou moléstias de alto grau de contágio. 

De maneira geral, nas sociedades ocidentais, a cremação é indireta, ou seja, os cadáveres são 
preparados para as exéquias (ritos funerários): velórios, cerimônias religiosas. Nesse caso, os 
cadáveres são preparados de acordo com aos procedimentos da Tanatopraxia (maquilagem 
funerária, vestimentas e calçados, etc.). 

Segundo dados da CANA - Cremation Association of North America, somente no Estado da 
Califórnia são conduzidas, em média, 17.000 cremações diretas por ano. 

No Brasil, a maioria esmagadora das cremações é indireta, envolvendo desde a preparação 
dos corpos e exéquias, por vezes conservação por refrigeração, até a incineração nos fornos (pois 
eles não operam continuamente, requerendo uma quantidade mínima de corpos para serem 
economicamente operados). Frise-se que os corpos não necessitam ser embalsamados, pois são 
conservados em refrigeradores apropriados, se necessário até por vários meses. 

Da mesma forma, um corpo não necessita de urna ou caixão para ser cremado. Quando são 
utilizados, devem ser construídos com materiais de fácil combustão, como a madeira, o aglomerado 
e o papelão reforçado. É perigoso e desaconselhavel queimar caixões de “fiberglass”, compósitos ou 
plásticos, pois a sua queima libera gases tóxicos e explosivos, com a produção de resíduos não 
inertes. No caso do poliestireno (“isopor”), os invólucros não são totalmente reduzidos a cinzas, 
portanto, é inadequado. Devem ser evitados também peças metálicas (pregos, fechaduras, 
dobradiças, alças, adornos), selantes como a borracha e o neoprene, resinas e pigmentos (à base de 
óxidos metálicos) e sacos de lona ou plástico. 

A cremação é um processo térmico que reduz o cadáver e o seu invólucro (caixões, urnas) a 
cinzas e pequenos fragmentos de ossos calcinados e carbonizados. A aplicação do calor intenso e 
localizado  e a conseqüente evaporação induzida, convertem o corpo em seus componentes básicos, 
formando um pó residual mineralizado. 

Tecnicamente falando, a cremação consiste no emprego de calor intenso e localizado para 
oxidar e queimar rapidamente os corpos, os quais são constituídos por tecidos moles formados por 
compostos da cadeia do carbono, por ossos formados por fosfatos e carbonatos de cálcio e por água 
(70% a 80%). O calor aplicado evapora toda a água, carboniza os tecidos moles e reduz os ossos a 
fragmentos ressecados (para um corpo adulto com massa média de 70,00 kg, temos a produção de 
cerca de 1,80 a 3,60 kg de resíduos). 

Qualquer corpo pode ser cremado, todavia, vários itens artificialmente adicionados em vida 
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não queimam: próteses dentárias, dentes de ouro, próteses ortopédicas (parafusos, pinos e placas 
metálicas), suturas permanentes, etc. Da mesma maneira, os marcapassos cardiológicos não são 
incineráveis e se providos de baterias de lítio, ao serem aquecidos podem explodir (“mini-bombas”), 
por isso, devem ser extraídos dos cadáveres antes de sua cremação. Devem ser tomados cuidados 
especiais com os cadáveres portadores de grande número de obturações dentárias à base de 
amálgamas de mercúrio, bem como com aqueles submetidos em vida a tratamento radioterápico. 

Em termos operacionais, após a cremação, antes da coleta das cinzas, são removidos os 
metais recuperáveis (eletromagnetos) e os reutilizáveis (ouro dentário e platina ortopédica). As 
cinzas residuais (em inglês, “cremains = cremation remains”), podem ser dispostas das seguintes 
maneiras: jardinagem (própria nos crematórios, em templos ou residências), urnas ou vasos 
apropriados depositados em columbários (cemitérios), cinerários (empreendimentos destinados à 
sua recepção exclusiva) ou relicários residenciais. Algumas pessoas preferem espalhar as cinzas dos 
seus entes queridos em corpos de água (lagos, rios, mares) ou em matas e florestas (às vezes por via 
aérea, em aviões ou helicópteros). 

As cinzas residuais consistem principalmente de ossos queimados (60% dos ossos são 
materiais inorgânicos incombustíveis), finamente subdivididos em termos de tamanho, com aspecto 
limpo e coloração esbranquiçada. Os restos dos caixões (“cinzas”) não aparecem no residual, uma 
vez que são mais leves e totalmente volatilizados pelo calor. 

A coloração dos “cremains” varia muito, dentro da faixa esbranquiçada. Quando resultam 
acinzentadas, indicam diferenças na exposição do corpo ao calor. O amarelado é devido aos ossos 
trabeculares (ossos com estrutura interna em treliça), não totalmente queimados; ocasionalmente 
alguns fragmentos podem ser amarelados devido ao zinco presente no caixão (raro). O rosado é 
devido a presença do cobre, talvez devido às aleações de ouro de próteses odontológicas, jóias 
portadas pelos cadáveres ou injeções à base de compostos de ouro, no tratamento de artrites (15% a 
20% dos casos observados nos USA). 

Os dados fornecidos pela CANA revelam que os “cremains” de corpos adultos perfazem 
cerca de 1,35 a 4,10 kg. Alguns pesquisadores apontam a média de 3,40 kg para os homens e 2,65 
kg para as mulheres. 

Alguns crematórios entregam as cinzas “in natura”, ou seja, como saem dos cremadores, 
enquanto que outras previamente trituram os fragmentos de ossos presentes. Na Inglaterra, os 
“cremains” são rotineiramente pulverizados, o mesmo sucedendo na França e na Alemanha. Nos 
USA, esta operação é menos comum, a não ser que o seu destino seja o espalhamento. 

Conforme já foi citado, os resíduos da cremação são geralmente espalhados ou 
acondicionados em urnas (“inurnados”) para conservação (columbários, cinerários, relicários) ou 
enterrados. No Brasil, é comum as pessoas disporem as urnas com cinzas nos jazigos familiares, 
junto aos sepultados. 

O espalhamento em jardinagem esta se tornando cada vez mais corriqueiro, em nosso meio, 
ema vez que lançamento via aérea sobre o mar ou florestas, é privilégio da minoria mais abastada. 

Nos USA, neste final de século, as famílias mais ricas ou os milionários excêntricos, estão 
utilizando os serviços da NASA para lançar os “cremains” no espaço sideral, via foguetes e ônibus 
espaciais (“space shuttle”)... 

A destinação exótica dos resíduos das cremações, tem sido observada desde a Antigüidade, 
por exemplo, eram contidos em jóias e amuletos (Egito, China, etc.), aditivos especiais em bebidas 
e alimentos (aborígenes), constituinte de medicamentos (Egito, Europa na Idade Média, etc.). 

Recentemente na Flórida, USA, agentes do D.E.A. (organismo federal de controle de drogas 
e entorpecentes), apreenderam carregamentos de cocaína e “crack” contendo porcentagens variadas 
(significativas) de “cremains”! A semelhança entre ambas é notória, tornando muito difícil a sua 
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distinção. 

O recrudescimento da cremação deu-se no final do século passado, devido ao crescimento 
populacional e demográfico explosivo, a expansão das cidades, a ocupação e uso do solo pela 
indústria e agropecuária, por razões sanitárias, pela evolução sócio-cultural-religiosa, etc. 

Nos USA, apesar do país ainda possuir bastante área para promover sepultamentos,  a 
cremação torna-se dia-a-dia mais popular e corriqueira, devido às seguintes razões principais: 

1  Em geral, o processo de cremação é mais barato que o sepultamento. 

2  As áreas favoráveis para a implantação e a operação dos cemitérios, estão gradativamente sendo 
reduzidas. 

3  Os processos modernos de cremação são rápidos, limpos, eficientes e preservam a dignidade dos 
mortos. 

4  Está havendo uma tolerância religiosa cada vez maior, o que não acontecia num passado não 
remoto. 

5  A educação ambiental, desde tenra idade, está surtindo efeito positivo para o fato. 

Ainda hoje, todavia, os americanos “desperdiçam” muita área boa com cemitérios, segundo 
os adeptos da cremação. 

No assunto, foi conduzida a seguinte estimativa anual: 

 

Sepultura típica 1,22 x 2,44 m (4 x 8 ft) 

Taxa de mortalidade 2.000.000 pessoas/ano 

Sepultamento > 1.700.000 (>85%) 

Área ocupada 5.180.000 m2/ano 

 

Logo: 1,22 x 2,44 x 2.000.000 x 0,85 ≅ 5.180.000 m2/ano (~2.0 sq. miles) desconsiderando-
se a área adicional ocupada pelo espaçamento entre os túmulos, sistemas viários, edificações 
(velórios, administração, depósitos, etc.), estacionamentos e perímetros de proteção. 

Com base nessa estimativa, considerando os próximos duzentos e trinta anos, verifica-se que 
os túmulos ocuparão uma superfície do tamanho da cidade de Los Angeles de hoje! 

Guardadas as devidas proporções e considerando que a taxa de mortalidade do brasileiro é 
maior que a do norte americano, sendo aqui ainda a cremação preterida em favor do sepultamento 
tradicional (~100%), podemos tecer um paralelo similar para as principais cidades, nos próximos 
duzentos anos: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, etc. 
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3 - CONSIDERAÇÕES HISTÓRICO-SOCIAIS 

Desde os tempos pré-históricos, o Homem vem incinerando os seus mortos, perdendo-se nas 
brumas da História os seus motivos... 

Na Idade da Pedra (Paleolítico e Neolítico), nas regiões norte e leste da Europa e no Oriente 
Próximo, era usual a incineração de corpos. Na Austrália, há cerca de vinte mil anos atrás, os 
aborígenes cremavam os mortos, após pintá-los com tinta ocre vermelha. 

Na Idade do Ferro, na Palestina, os mortos eram cremados e os seus restos colocados em 
jarros comuns. Os cadáveres eram envoltos com materiais combustíveis, colocados em simulacros 
de caixões (argila) e incinerados em piras funerárias. 

Os gregos começaram a cremar seus cadáveres por volta de 1.000 a.C.. Os romanos 
seguiram o exemplo e adotaram a prática por volta do ano 750 a.C.. Nessas civilizações, como a 
cremação era considerada uma destinação nobre dos mortos, sepultamento por inumação ou 
entumulamento era reservado aos criminosos, assassinos, suicidas e aos fulminados por raios (uma 
“maldição” de Júpiter). As crianças falecidas antes da dentição, também, eram enterradas. 

Os egípcios reservavam a cremação aos proscritos ou amaldiçoados, uma vez que 
acreditavam que a queima dos corpos destruía a possibilidade da vida após a morte. Na época, para 
garantir a vida eterna, praticavam a conservação dos corpos pela mumificação, a qual atingiu um 
grau de perfeição elevado, admirado ainda hoje e não totalmente conhecido em determinados 
aspectos técnicos. 

Os povos germânicos e nórdicos também tinham a tradição da cremação dos mortos. Como 
bem demonstra a saga de Siegfried, a cremação era um ritual religioso, executado numa pira 
funerária, para promover a ascensão do espírito ao paraíso. 

Os povos escandinavos começaram a incinerar os mortos na Idade do Bronze, após o 
costume ter sido introduzido na Europa Central. As cremações eram executadas com toda a pompa 
e aparato possível (roupas, armamento, serviçais sacrificados, animais mortos, etc.), culminando 
com o ritual viking de barcos incendiados à deriva no mar. Este costume perdurou até o século XI 
d.C., quando o advento do Cristianismo o considerou bárbaro e o baniu... 

Na Idade do Bronze britânica, com o advento da tradição trazida da Europa, a prática pré-
cristã foi adotada com entusiasmo. A cremação tornou-se progressivamente predominante no 
sudoeste da Inglaterra e Gales, sendo menos popular no nordeste da Ilha. A prática da cremação na 
Bretanha, deu origem a palavra “bonfire” (fogueira), a qual inicialmente designava a pira na qual 
eram queimados os cadáveres (“bonfire” na Inglaterra e “bone-fire” na Escócia, fazendo referência 
aos ossos queimados). 

No Japão, a cremação foi adotada com o advento do Budismo, em 552 d.C., importado da 
China. Como nos demais locais, a cremação foi aceita primeiro pela aristocracia e depois pelo povo. 
Incentivados pela falta de lugares para sepultamento, devido a sua diminuta extensão territorial, os 
japoneses incrementaram significativamente tal prática. Em 1867, foi promulgada uma lei que 
tornava obrigatório incinerar as pessoas mortas por doenças contagiosas (uma das “causa mortis” 
mais comuns, na época). Para um controle sanitário efetivo e eficiente, bem como para racionalizar 
e otimizar o uso da terra, os cidadãos passaram a considerar normal cremar todos os mortos e todas 
as religiões passaram a recomendá-la. 

Os russos também tinham a tradição de queimar os seus mortos, desde o início da Época dos 
Czares. Com o advento do Comunismo, o materialismo dialético a incentivou. 

De maneira geral, no século V d.C. o Cristianismo promoveu uma campanha intensiva no 
sentido de abolir a prática da cremação dos cadáveres, por considerá-la bárbara e pagã. O 
sepultamento tornou-se então a maneira de dispor “condignamente” os mortos, prática até hoje 
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predominante no Brasil. ("à semelhança do sepultamento de Cristo"). Nos grandes centros urbanos 
(S.Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, etc.), observa-se uma aceitação crescente do processo de 
cremação, tanto no segmento social como no militar, abrangendo desde o cidadão comum (Classes 
B e C) até o intelectualizado e/ou mais abastado (Classe A). Isto é decorrente de consientização 
ambiental e sanitária, globalização e também econômico. 

Opiniões colhidas no Centro da cidade de São Paulo, em novembro de 1997, revelaram: 

Opinião Popular em Relação a Cremação
Cidade de São Paulo - 1997

Sem Opinião
2%

A Favor
61%

Indiferente
5%

Contra
32%

 

demonstrando um incremento da ordem de 43%, com relação a aceitação da cremação no ano de 
inauguração do Crematório de Vila Alpina (1974). Consequentemente, a rejeição resuziu-se em 
cerca de 36% ao longo dos últimos vinte e três anos, na Capital Bandeirante. 
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4 - CONSIDERAÇÕES RELIGIOSAS 

Os povos antigos acreditavam que a cremação dos mortos ajudava a evitar os espíritos 
malignos e favorecia o encaminhamento dos espíritos dos mortos até o reinado dos deuses, onde 
continuariam uma vida pós-morte eterna, feliz e tranqüila. 

Os povos belicosos acreditavam que tal prática resguardava a dignidade dos guerreiros 
mortos, evitando a violação e a degradação dos seus corpos pelo inimigo e pelos animais. A 
cremação, segundo eles, encurtava a jornada até o paraíso. Um exemplo relativamente recente de 
incineração dos derrotados em período de guerra, para evitar a conspurcação, foi o de Adolf Hitler e 
da Família Goebbelsos, no cerco final a Berlim, na II Guerra Mundial, pelos soviéticos. 

A aceitação atual da incineração dos mortos varia bastante, de acordo com as religiões 
importantes. Várias delas aceitam-na e até mesmo a recomendam (Budismo, Hinduísmo, 
Anglicanismo, Luteranismo, etc.), outras a abominam (Mórmons, Ortodoxos, Catolicismo, 
Muçulmanos, etc.). Algumas religiões, como por exemplo o Judaísmo, a repudia ou proíbe. O 
Espiritualismo tem algumas restrições a respeito, não recomendando (porém, não proibindo). No 
Brasil, como a questão religiosa está em conexão estreita com as questões social, econômica, 
cultural e tradição, é bastante polêmica e deve ser mais trabalhada e amadurecida. 

Há necessidade de uma campanha educacional dirigida, com um cunho ecumênico, em pról 
das vantagens que a cremação oferece com relação aos sepultamentos tradicionais, cada vez mais 
problemáticos e críticos, em especial nas grandes cidades do País. 
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5 - CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS 

No Exterior, a cremação sempre é menos onerosa do que o sepultamento (França, 
Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Suíça, etc.). 

De acordo com os dados divulgados pela CANA, nos USA o custo médio de uma cremação 
simples está por volta dos US$150.00, acrescido dos custos dos caixões (US$50.00 a 350.00 para os 
de madeira; US$15.00 a 50.00 para os de papelão reforçado), exéquias e urnas para as cinzas. O 
custo global, em geral, fica na faixa de US$600.00 a 1,000.00. 

No Brasil, segundo informações obtidas junto ao Serviço Funerário do Município de São 
Paulo, o qual administra o Crematório de Vila Alpina, os custos de cremação são os seguintes: 

Capital: 30% do valor ou preço da urna funerária, adquirida no comércio, o que dá um custo médio 
por volta de R$350,00. 

Outros locais: taxa de cremação de R$180,00 mais as despesas de transporte dos mortos (por conta 
dos interessados). 

Como referencial, sabe-se que um enterro mais simples gira em torno de R$1.400,00, 
enquanto o mais luxuoso por volta de R$5.000,00, em cemitérios municipais. Nos cemitérios 
particulares, acresce-se o custo de aquisição dos jazigos. Segue-se uma tabela ilustrativa, fruto de 
uma tomada de preços recente (novembro de 1997). 

 

Cemitério Lote + Jazigo p/ 3 gavetas Manutenção semestral 

Horto da Paz R$ 2.300,00 R$ 78,00 

Memorial Parque Paulista R$ 3.225,00 R$ 92,00 

Parque Jaraguá R$ 4.525,00 R$ 119,00 

Gethsêmani R$ 8.000,00 R$ 81,00 

Morumby R$ 10.500,00 R$ 100,00 

 

Na França, dados recentes indicam que o custo de implantação de um crematório moderno, 
gira ao redor de US$170,000.00 a 200,000.00 por forno. 

Nesse país europeu, operam hoje sessenta e três crematórios (“full-time”), atendendo 
majoritariamente a população nativa e secundariamente as nações vizinhas da Comunidade 
Européia. 

Nos USA, um crematório moderno e automatizado com sistemas de purificação 
informatizado, orça ao redor dos US$250,000.00 por forno, com vida-média operacional mínima de 
vinte anos (cf. CANA). Lá, os crematórios sofrem, periodicamente, uma auditoria ambiental da 
EPA-Environmental Protection Agency, a qual condiciona a sua cobiçada certificação aos padrões 
técnicos prescritos pela ISO-9.000 e ISO-14.000. 
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6 - CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 

Os primeiros crematórios da Era Moderna, por exemplo, os da Inglaterra, possuíam uma 
fornalha acionada a carvão coque provida de uma câmara de incineração dividida por uma divisória 
vertical, a qual era removida quando o forno atingia a temperatura de operação adequada, momento 
então em que o corpo era introduzido, para a sua destruição. Se a divisória era fixa, o processo 
denominava-se “coking” (carbonização), no qual os cadáveres eram reduzidos a uma massa 
enegrecida, dura e quebradiça (“carvão”), pela atuação do calor na ausência de chamas. Esse 
processo demandava muito tempo e produzia bastante resíduo, motivo pelo qual deixou de ser 
usado. É um processo semelhante ao da destilação da madeira, cujo residual é um tipo de carvão, 
utilizado nas cozinhas do início do século. 

Durante o transcorrer da II GM, na Grande Alemanha, foram desenvolvidos fornos de alto 
rendimento e eficiência, acionados a carvão mineral, óleo diesel ou eletricidade, providos de 
sistemas de tratamento dos fumos. Os cremadores da atualidade (alemães, franceses, americanos, 
etc.), são derivados otimizados desta tecnologia de guerra... 

No início, as cremações demandam um tempo por vezes superior a quarenta e oito horas. 
Atualmente, com a utilização de fornos à gás ou elétricos, os corpos são incinerados no prazo de 
trinta minutos, acrescidos de aproximadamente uma hora para o resfriamento natural das cinzas. 
Todavia, como medida de segurança, a maioria dos crematórios em operação no mundo, 
prescrevem duas a três horas para a conclusão de todo o processo. 

A cremação é influenciada pelo tamanho dos corpos, pelo tipo de caixão e pelo tipo de 
fornos. Nos USA, os crematórios, denominados de “incineradores patológicos”, utilizam gás natural, 
propano, óleo diesel ou eletricidade, com as unidades modernas providas de queimadores postados 
nas laterais e sob os cadáveres. 

Uma cremação eficiente e sem a produção de fumaça, requer uma temperatura inicial por 
volta de 600o a 700o C. Durante a evolução do processo, a temperatura das chamas eleva-se para 
cerca de 950oC, pela ação de queima do cadáver. Vários crematórios têm registrado temperaturas de 
câmara da ordem de 1.094o a 1.370oC, especialmente no caso de cremações sucessivas, no mesmo 
recinto refratário. 

Um cadáver com massa de aproximadamente 64 kg, num caixão de madeira pesando cerca 
de 41 kg, gera aproximadamente 800.000 BTU (201.600 kcal), de tal maneira que o calor externo a 
ser fornecido, somente é necessário no início e no final da cremação (pelo menos teoricamente). A 
maioria dos fornos, entretanto, não reduzem a temperatura para compensar a liberação de calor 
adicional emanado da combustão dos corpos e dos caixões. 

A combustão completa sempre requer ar. Os fumos gerados pela combustão incompleta nos 
crematórios, podem ser reduzidos se uma quantidade de ar é insuflada. No entanto, os corpos 
obesos ainda assim vão emitir fumaça negra e chamas quando queimados, devido às gorduras 
presentes. A quantidade exata de ar necessária vai depender do estado do corpo, dos constituintes 
do caixão, da temperatura na qual o crematório é operado e do tipo de compressor utilizado. 

Todos os crematórios modernos, são dotados de pós-queimadores e sistemas de purificação 
dos gases, a fim de prevenir a poluição atmosférica. Isto também influencia o tempo necessário para 
a cremação. 

O que acontece com o corpo durante a cremação? O caixão é introduzido no forno, onde 
rapidamente pega fogo, deforma-se e as laterais colapsam, expondo o corpo ao efeito direto das 
chamas. A pele e os cabelos imediatamente chamuscam, tostam e queimam. Os músculos contraem-
se lentamente, as coxas se afastam e os membros gradualmente flexionam. Pode ocorrer o inchaço 
do abdômen, antes da pele e da musculatura locais dilatarem e romperem; o inchaço é devido a 
formação de vapor de água e a expansão dos gases abdominais. 
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A destruição dos tecidos moles expõe gradualmente as porções do esqueleto. O crânio é desprovido 
de sua cobertura (“couro cabeludo”), aparecem os ossos dos membros e as costelas podem ficar 
expostas. 

Os ossos pequenos dos dedos, pulsos e tornozelos permanecem unidos pelos seus 
ligamentos, por um período de tempo imprevisível, mantendo as suas relações anatômicas, mesmo 
que as mãos e os pés possam desprender-se dos ossos longos correspondentes. 

O conteúdo abdominal queima razoavelmente devagar e os pulmões ainda mais lentamente. 
O cérebro é especialmente resistente à combustão completa. 

Eventualmente a coluna vertebral torna-se visível, quando as vísceras desaparecem. Os 
ossos vão embranquecendo vivamente nas chamas e o esqueleto é desmontado. A seguir os ossos 
vão se fragmentando progressivamente, até o final da cremação, formando-se as cinzas residuais 
anteriormente descritas (“cremains”). 
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7 - CREMATÓRIO DE VILA ALPINA (CVA) 

Funciona como uma autarquia da Prefeitura do Município de São Paulo, situado a Avenida 
Francisco Falconi, 437 - Vila Alpina, Capital, CEP 03227-000, telefone (011)273-8937, próximo ao 
Cemitério São Pedro, desde agosto de 1974. 

A idéia de um crematório em São Paulo era antiga. Em 1920, o jornalista e botânico Manuel 
Lopez de Oliveira (“Manequinho Lopez”), liderou um movimento clamando pela instalação de um 
crematório em São Paulo (e ainda se estava longe de qualquer crise de falta de espaço naquela 
época!). 

Não se pode dizer que a prática de se cremar corpos seja nova no Brasil: pesquisas do 
Departamento de História Natural de Pernambuco, indicam que há cerca de 2.275 anos, os 
habitantes da região de Cachoeira do Rio Orobó, PE, já adotavam esse costume. No Estado de São 
Paulo, a História registra a cremação do corpo do padre Manoel da Nóbrega, na época da 
colonização, inusitado para os costumes de sua Ordem... 

Com o passar do tempo, desde a iniciativa pioneira do Sr. Manuel Lopez de Oliveira, a 
alternativa da construção de um crematório paulistano, deixou de ser considerada uma 
excentricidade. Os cemitérios da cidade já passavam a ter dificuldades para atender a demanda, a tal 
ponto que o então prefeito Prestes Maia chegou a afirmar que “se as coisas continuarem assim, logo 
vamos ter que enterrar os mortos em pé...”. Esta alternativa, face ao escasseamento progressivo de 
áreas para sepultamento, deixa de ser jocosa ou força-de-expressão, para se tornar verdadeira para 
os conservadores do sepultamento tradicional e/ou os renitentes da cremação. Teoricamente, o 
sepultamento em pé possibilita locar quatro corpos no lugar de um deitado! 

Assim, em 1966, foi constituído um grupo de trabalho para estudar o problema das 
necrópoles de São Paulo. O seu relatório é tido hoje como um documento histórico. Além de propor 
medidas para aumentar e melhorar as áreas ocupadas por cemitérios, recomendou também a 
elaboração urgente de um projeto de lei para permitir a cremação dos mortos e que levou à 
legislação que possibilitou a instalação dos crematórios em São Paulo. Foi desse relatório também 
que surgiu a idéia de se transformar os cemitérios em parques e a recomendação de que as novas 
necrópoles que viessem a ser construídas, o fossem dentro do conceito de cemitérios-jardims. 

O grupo de trabalho formado na ocasião, fez questão de ressaltar em seu relatório, a 
inexistência de oposição por parte da grande maioria de religiões praticadas com relação a cremação 
dos cadáveres. No entanto, face a resistência que a idéia parecia causar à grande parte da população, 
foi recomendado que se tomassem medidas na legislação para superá-la, tais como: a exigência de 
manifestação pública da vontade da pessoa antes de sua morte, ou na falta desta e em caso de morte 
natural, a autorização formal dos parentes mais próximos do morto. Em caso de morte violenta, 
entretanto, a cremação só viria a ser permitida com o consentimento das autoridades policias ou dos 
médicos legistas. 

Exemplos de outros países em que cremação já era utilizada com sucesso, não eram poucos! 
Na época,  a cidade de Londres, Inglaterra, cremava cerca de 85% dos seus mortos (150 por dia). E 
mesmo na América Latina, havia o precedente da Argentina, primeiro país a adotar a cremação de 
cadáveres. Naquele país, na ocasião, a população continuava a resistir à idéia e apenas 3% do povo 
optava pela incineração dos corpos (a explicação do fato prendia-se ao funcionamento precário dos 
equipamentos então utilizados). 

Diante dos estudos do grupo de trabalho, os primeiros passos concretos para a instalação de 
um crematório em são Paulo foram dados em 1967, quando o Decreto-Lei no 7.017 autorizou o 
Executivo Municipal a instituir a prática na capital dos paulistas. O Código Sanitário do Estado de 
São Paulo (Decreto-Lei no 12.342, 27/09/1978), no Capítulo VIII, Secção III, já faz alusão a 
operação dos crematórios (Artigos 159, 160 e 161), conseqüentemente, amparando juridicamente o 
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CVA e abrindo perspectivas a similares na iniciativa privada. 

Foi instalada concorrência pública e a firma inglesa Dowson & Mason Ltda. foi a 
vencedora. A firma britânica, sediada em Manchester, possuía reconhecida experiência no setor, a 
nível internacional. Como local, foi escolhida uma área ampla no bairro da Vila Alpina, porção leste 
da cidade. 

O equipamento implantado foi o melhor e o mais moderno da época: quatro fornos franceses 
acionados à gás (GLP), controlados por painéis eletrônicos. Os quatorze funcionários acionam as 
máquinas e fazem o esquife entrar nas celas de cremação. A deposição das cinzas em urnas ocorre 
automaticamente. É um sistema especial que permite que apenas as cinzas do corpo sejam 
depositadas nas urnas, já que aquelas provenientes do caixão, roupas, calçados e flores, mais leves 
que as do cadáver, são sugadas por um sistema exaustor. Aos funcionários, no final do processo, 
cabe apenas identificar as urnas. O crematório tem a capacidade de incineração de até 100 
corpos/dia. A taxa operacional média, informada em dezembro de 1995, é de 10-12 cadáveres/dia. 

Para abrigar os equipamentos, a Secretaria de Serviços e Obras da Prefeitura Municipal de São 
Paulo, projetou e construiu um prédio com três pavimentos, perfazendo 4.700 m2 de área 
construída, ocupando apenas 1% da superfície de um parque de 150.000 m2, coberto por gramados, 
arvoredos e jardins. 

No subsolo do prédio, ficam as instalações e os equipamentos do crematório propriamente 
dito. Ali estão instaladas também as câmaras frigoríficas, onde os cadáveres são conservados, 
sempre que necessário (por exemplo, os seguidores da doutrina espiritualista desejam que seus 
corpos sejam preservados, no mínimo por três dias antes de serem cremados). 

O pavimento intermediário foi reservado a administração. O pavimento superior, ao nível do 
solo, comporta um anfiteatro, onde são conduzidas as exéquias. O edifício conta com um 
estacionamento de veículos bastante amplo. 

O anfiteatro é moderno, no formato circular, acomodando cem pessoas sentadas, bem 
ventilado e com iluminação apropriada. Na parte central, é depositado o esquife para as últimas 
homenagens. Este anfiteatro tem caráter ecumênico, ou seja, possibilitando a condução de ofícios e 
cerimoniais religiosos de qualquer culto (no caso da religião católica, não são rezadas missas, mas 
sim apenas elegias e orações de curta duração). 

O ataúde e o cortejo fúnebre atingem o edifício por trajetos diferentes. Enquanto o corpo 
entra pelo subsolo, onde é colocado num elevador pelos funcionários do crematório, os 
acompanhantes dirigem-se diretamente para o anfiteatro. Após sua acomodação o esquife é elevado 
até o anfiteatro. Acontecem então os ritos religiosos e as cerimônias de despedida, de 
responsabilidade dos familiares. Findas as exéquias, o elevador transporta novamente o ataúde para 
o subsolo, onde somente acham-se presentes os funcionários, os quais providenciam a cremação. 

A família do morto cremado receberá em tempo hábil, as cinzas do seu parente, para lhes 
dar a destinação que preferir: jazigo da família, espalhamento em local pré-determinado pelo 
falecido ou esparzi-las nos jardins do próprio crematório (solução adotada, até hoje, pela maioria). 

A temperatura operacional fica na faixa dos 800o a 1.200o C, e o tempo requerido para a 
incineração dos corpos é de aproximadamente quinze minutos para os bebês (predominância de 
cartilagens) e de cerca de cinqüenta a sessenta minutos para os adultos (predominância de ossos). 
Os cadáveres adultos mais magros são cremados mais rapidamente. 

O crematório dispões de um sistema triturador para a moagem dos fragmentos de ossos 
residuais. Cada corpo adulto gera cerca de 1,75 kg de cinzas (aproximadamente 2,5 % do peso do 
corpo). Os gases provenientes da incineração dos corpos, são tratados antes de serem evolados na 
atmosfera (“purificação”). 

Os dados e informações práticas colhidas ao longo desses últimos vinte e três anos de 
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operação bem sucedida do CVA, permitem que tracemos as seguintes estimativas (a nível de 
mediana): 

 

Conteúdo aquoso dos cadáveres adultos, peso médio de 70kg. CA  ≅ 2/3 M ≅ 46,67kg 

Massa orgânica cadavérica sólida Mo ≅ M/3 ≅ 23,33kg 

Tempo de redução do conteúdo aquoso (“calcinação”) T ≅ 30 min ≅ 0,5h 

Tempo requerido para a conversão dos corpos a cinzas residuais T ≅ 60 min ≅ 1h 

Razão de cremação Rc ≅ 1,17 kg/min 

 

Os registros do CVA demonstram que no início, por uma absoluta falta de hábito, o número 
de pessoas que resolveram ser cremadas foi irrisório: apenas onze no primeiro mês e somente 
setenta e três entre agosto e dezembro de 1974, dando uma média de quatorze por mês, quando a 
capacidade do equipamento permitiria atender até três mil num mês. 

De fato, parecia haver uma 
certa resistência por parte da 
população, acostumada a ver os seus 
mortos enterrados e não cremados. 
Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Gallup, às vésperas da 
inauguração do crematório 
paulistano, demonstrava que 50% da 
população era totalmente contra a 
inovação, 41% a favor, 6% 
indiferente e 3% sem opinião 
própria. 

O maior apoio foi 
encontrado entre os homens (45%), 
os jovens (46%), os setores da classe 

média (54%) e alta (61%). Ao contrário, as mais altas faixas de oposição a cremação, 
concentravam-se entre as mulheres (56%), as pessoas de baixa renda (68%) e as que se localizavam 
na faixa etária de 30/49 anos (52%) e acima de 50 anos (56%). 

A oposição, contudo, foi sendo vencida aos poucos. Primeiro pelos estrangeiros, depois 
pelos próprios brasileiros. Entre agosto de 1974 e junho de 1975, por exemplo, pouco mais de 50% 
de todas as cremações haviam sido realizadas em corpos de estrangeiros. Posteriormente, esta 
porcentagem reduziu-se para 33%. 

No cômputo geral, um ano depois (1975) realizaram-se duzentas e cinqüenta e sete 
cremações de corpos, o que da uma média de vinte e uma por mês, representando um incremento da 
ordem de 50% com relação a média mensal do ano anterior. De janeiro a outubro de 1976, 
realizaram-se trezentas e trinta e cinco cremações, com uma média mensal de trinta e três, um 
aumento de 57% em relação a 1975 e um aumento acumulado de 107% em relação ao primeiro ano 
de atividades do CVA. 

Tais números não incluem a calcinação de ossos, realizadas por muitas famílias, após a 
exumação dos restos mortais dos seus falecidos. Esta cremação de ossos, todavia, é sempre bem 
menor que a de corpos (estimativa de um a cada cento e vinte normais). 

Opinião Popular em Relação a Cremação
Cidade de São Paulo - 1974

Sem Opinião
3%

A Favor
41%

Indiferente
6%

Contra
50%
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Os cristãos de São Paulo, a maioria religiosa da população, atualmente estão assumindo 
posturas cada vez mais tolerantes com a cremação dos cadáveres. Inicialmente, a preferência pelo 
sepultamento semelhante ao que foi dado a Cristo, era insubstituível para eles, porém, calcados na 
crença da ressurreição depois da morte, seja qual for o destino dado aos corpos materiais, mudou tal 
postura. Todos os religiosos cristãos hoje concordam em que  a cremação dos corpos é apenas uma 
antecipação da decomposição da matéria orgânica, ou seja, o que acontece em até três anos num 

sepultamento normal, realiza-se em 
cinqüenta a sessenta minutos numa 
cremação! 

Há também o fator 
simbólico do processo de 
incineração dos corpos: muitas 
pessoas acreditam que está 
figurado muito melhor o novo 
renascer da vida de pessoas através 
de sua redução a cinzas que 
esparzidas num jardim, vicejarão 
em flores, ao contrário do que 
ocorre num sepultamento, onde 
serão alimento da fauna funerária... 

 

Opinião Popular em Relação a Cremação
Cidade de São Paulo - 1997

Sem Opinião
2%

A Favor
61%

Indiferente
5%

Contra
32%
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8 - ESTUDO EXPERIMENTAL CONDUZIDO 

Com os preciosos dados fornecidos pelo CVA - Crematório Vila Alpina e aqueles enviados 
pela CANA - Cremation Association of North American (Chicago, Illinois, USA), bem como os 
coletados na pesquisa bibliográfica realizada, conduzimos um estudo analítico experimental, com 
procedimentos informatizados. 

Nos últimos cinco anos, tentamos desenvolver três programas específicos para os 
procedimentos da cremação de corpos: KREMA-1, THERMODYN e CREMAINS, todos ainda na 
versão beta e desenvolvidos na linguagem “Quick-BASIC” (deverão ser otimizados e 
incrementados!). 

Após o necessário tratamento estatístico das mais de duas centenas de dados disponíveis, 
alimentamos os programas supra referenciados e traçamos os três gráficos constantes dos anexos. 

Tais gráficos representam a mediana controlada da redução do conteúdo aquoso da massa 
cadavérica adulta em incineração, a redução da massa orgânica inanimada e a geração das cinzas 
residuais (“cremains”). 

As equações representativas são as seguintes: 

 

CA = 52,00 ⋅ e -0,066 t 

Mc = 64,717 ⋅ e -0,0512 t 

Mi = 69,220 - 34,525 ⋅ Log t 

Onde: 

CA = Conteúdo aqüoso, em pêso (kg) 

Mc = Massa cadavérica reduzida a cinzas (kg) 

Mi = Massa orgânica incinerada (kg) 

t = tempo requerido (min) 

e = 2,7183... (base dos logarítmos neperianos) 

 

 Os "softwares" ainda necessitam de pequenos ajustes, todavia, a utilização experimental das 
equações, alimentadas com dados tratados, conduziu a resultados muito próximos dos observados 
na operação dos crematórios (Vila Alpina, por exemplo): 

 

Para t = 30 min = 0,5 h:  CA = 52,00 x (2,7183) - 1,98 ≅ 7,18 kg 

ou para CA = 1,80 kg:  CA = 52,00 x (2,7183)-0,066t = 1,80 

                                                          t ≅ 60,00 min = 1,00 h 

Para t = 60,00 min = 1,00 h:  Mc = 64,717 x (2,7183)-3,072 ≅ 3,00 kg 

ou para Mc = 1,80 kg:   64,717 x (2,7183)-0,0512t = 1,80 

     t ≅ 60,00 min ≅ 1,17 h 

Para t = 70,00 min = 1,17 h:  Mi = 69,220 - 34,525 Log 70 ≅ 5,52 kg 

ou para Mi = 1,80 kg:   Log t = (1,80 - 69,220) / 34,525 ∴t ≅ 90,00 min = 1,30 h 
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9 - CONCLUSÕES 

A cremação é um processo alternativo a ser considerado seriamente para nosso contexto 
sócio-econômico. É uma solução imediata, eficiente, higiênica, limpa, digna, rápida, econômica, 
moderna e sanitária. 

Possui um potencial resolutivo muito bom para alguns problemas ambientais que afligem 
um grau de número de cidades brasileiras, em especial, a contaminação do solo e a poluição das 
águas subterrâneas. 

Em termos de ocupação do solo, fala alto a sua viabilidade, pois requer áreas relativamente 
diminutas para a sua implantação, bem menores que aquelas exigidas pelos cemitérios. Este fato é 
importante e decisivo, em especial nas grandes metrópoles, onde ocorre um escasseamento 
progressivo e dinâmico de áreas adequadas para o funcionamento das necrópoles. 

Em termos de poluição atmosférica eventualmente decorrente do processo de incineração da 
matéria orgânica cadavérica, em vista da "lavagem dos gases", é irrelevante. Mesmo que inexistisse 
tal tratamento, os teores de CO2 emitido seríam muitíssimo menores que aqueles provenientes, por 
exemplo, da queima de resíduos sólidos nos "lixões" ou dos gases residuais nos atêrros sanitários 

A cremação é um processo de disposição de cadáveres bastante econômico, mais barato que 
o sepultamento usual (no mínimo 75% menos!). 

As relações custo/benefício para a implantação e a operação, quando cotejadas com aquelas 
dos cemitérios horizontais e verticalizados, são muito mais favoráveis e mesmo tentadoras! 

Em termos empresariais, à semelhança do que ocorreu com os cemitérios-parque, os 
cemitérios-jardim e os cemitérios verticais, os crematórios acenam como empreendimentos 
rentáveis, com vida-útil operacional longa, num mercado promissor ainda virgem! 

Inexistem dispositivos jurídicos que impeçam a implantação e a operação de crematórios, no 
Brasil. Para o Estado de São Paulo, o Código Sanitário vigente, revisado no início da presente 
década, prevê tal tipo de empreendimento funerário. 
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11 - ANEXOS 

Gráfico experimental da redução do conteúdo aqüoso da massa cadavérica adulta 

Gráfico experimental da redução da redução da massa cadavérica adulta a cinzas 

Gráfico experimental da redução da geração de cinzas, por cadáveres adultos 

Desenho ilustrativo da cremação de cadáveres em piras funerárias, na Índia 

Desenho ilustrativo da cremação de cadáveres em crematórios alemães em Auschwitz, II GM 

Desenho ilustrativo de forno crematório em operação, Auschwitz, II GM 

Fotografias de fornos operacionais no Crematório de Auschwitz, II GM 

Modelo de formulário utilizado nos USA, para a disposição do corpo pós-morte 



 

GRÁFICO EXPERIMENTAL DA REDUÇÃO DA MASSA CADAVÉRICA ADULTA, NO PROCESSO 
DE CREMAÇÃO
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GRÁFICO EXPERIMENTAL DA GERAÇÃO DE CINZAS DE UM CADÁVER ADULTO NO 
PROCESSO DE CREMAÇÃO
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GRÁFICO EXPERIMENTAL DA REDUÇÃO DO CONTEÚDO AQÜOSO DA MASSA 
CADAVÉRICA ADULTA, NO PROCESSO DE CREMAÇÃO
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