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RESUMO 
 

 

A cidade contemporânea e sua característica prática, dinâmica, plural, muitas 

vezes não pensa o espaço de destinação final dos corpos. Espaço físico, po-

rém, lugar de memória repleto de simbolismo que, em detrimento desta rela-

ção afetiva dificulta algumas tomadas de decisão por parte da gestão pública. 

Esta pesquisa aborda algumas características históricas do cemitério no con-

texto urbano e de que forma este espaço de morte foi pensado e repensado 

no decorrer do tempo e como a população reagiu às mudanças apresentadas. 

Também traz a preocupação com o meio ambiente, inerente ao contexto ur-

bano contemporâneo, onde as cidades estão abarrotadas e os espaços devem 

ser meticulosamente cuidados pois as medidas tomadas para um espaço in-

fluencia todo o conjunto urbano. Para tanto foi utilizado ferramentas do geo-

processamento e a forma de pensar o espaço que este ramo do conhecimento 

propõe, em especial o uso do Sistema de Informação Geográfica (SIG) como 

principal ferramenta para auxiliar a gestão pública no planejamento, manu-

tenção, adequação e fiscalização das questões referentes ao cemitério São 

Francisco de Assis em Florianópolis, Santa Catarina. Com isso a pesquisa 

propõe que este seja um modelo que porventura possa ser utilizado por ou-

tras gestões que tenham problemas semelhantes e assim poder desenvolver 

uma cultura planejadora auxiliada por ferramentas de geoprocessamento.  
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