
 

 Segundo levantamento realizado em 2000 pelo IPUF, os cemitérios da Grande Florianópolis esgotariam a sua capacidade 
em 8 anos. Concretizado essa previsão, os espaços cemiteriais hoje adotam medidas paliativas e não planejadas para suprir a 
demanda, resultando em espaços insalubres, inseguros, de alto impacto ambiental e que pouco beneficiam as dinâmicas urbanas 
onde estão inseridos.

 No Brasil, a verticalização passa a ser explorada como estratégia para suprir as demandas a partir da construção do primeiro 
cemitério vertical em 1930 em Porto Alegre, tipologia já muito utilizada em países como Estados Unidos e Japão. Mesmo após 90 
anos, Florianópolis ainda não tem estrutura semelhante.

 Nesse contexto, o Cemitério São Cristóvão, localizado no bairro Capoeiras, possui 21.000m², 4321 jazigos e 452 gavetas; nele 
os sepultamentos são limitados às famílias que já possuem um lote. O Cemitério está situado em uma área relevante da porção 
continental de Florianópolis,  entre a BR 280 e a Avenida Ivo Silveira, sendo o entorno com ocupação predominantemente residencial 
e considerável presença de órgãos institucionais e serviços públicos.

 Não muito distante do cenário de descuido e degradação dos cemitérios públicos no Brasil, o Cemitério São Cristóvão 
possui características análogas que chamam atenção. Devido a negligência com o seu estado, aos muros altos e às vias de alta 
velocidade, é muito difícil de se estabelecer uma relação com o centro urbano e com a população que frequenta a região.  

 Outro aspecto relevante com relação aos cemitérios é o seu impacto ambiental. A decomposição dos corpos é considerada 
uma atividade de alto impacto ambiental, oferecendo riscos de contaminação do solo e lençol freático, além de liberar gases 
nocivos na atmosfera e mau cheiro.

RISE IN PEACE: PROPOSTA DE VERTICALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO CRISTÓVÃO E SUA INTEGRAÇÃO A UM PARQUE URBANO

CONTEXTUALIZAÇÃO

 Seria possível que um cemitério, que criou uma situação de degradação urbana em sua vizinhança, passasse a ser um agente 
de requalificação para essa mesma vizinhança?

 A proposta de verticalização do Cemitério São Cristóvão integrado a um parque urbano busca estabelecer uma nova relação 
entre comunidade, cemitério e cidade, onde a carência de espaços públicos e verdes da região vai de encontro às necessidade de 
ampliação e melhoramento do cemitério. Para além de suas relações com a cidade, o espaço cemiterial deve oferecer estruturas 
que proporcionem conforto e que convidem não somente os visitantes mas também a comunidade em seu entorno, sendo capaz 
de transformar a percepção da própria cidade em relação aos cemitérios e às possibilidades de melhorias do espaço urbano.

 Para permitir a liberação do solo e consequente implementação do parque urbano, os corpos sepultados no local deverão 
ser realocados para posterior rearranjo no cemitério vertical. Semelhante procedimento já foi realizado em Florianópolis em 1923, 
quando o Primeiro Cemitério Público da Ilha cedeu lugar para as construções da cabeceira da ponte Hercílio Luz, onde hoje está 
situado o Parque da Luz.

 O parque dentro do centro urbano busca melhorar a qualidade de vida dos moradores e trabalhadores da região, promover 
encontros sociais, criar espaços de bem estar e lazer, amenizar o sofrimento dos visitantes do cemitério, além de proporcionar a 
remediação do solo, a minimização da poluição, redução das ilhas de calor e uma melhoria na paisagem urbana da região. 

 Além da abundância na vegetação proposta para o parque, espelhos e fios de água conectam-se simbolizando os percursos 
da vida. A água corrente busca proporcionar tranquilidade e harmonia bem como manter um contato mais próximo com a natureza. 
O uso estético da água que percorre o parque urbano é favorecido por sistemas de captação de água além de permitir um maior 
conforto térmico no espaço público. O contato com a água e o verde facilitam a criação de relações entre o espaço cemiterial, a 
cidade e a população.
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