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ENCONTROS
entre o

e o
RURAL

URBANO
OCUPAR, PRODUZIR E 
PRESERVAR NA BACIA 

DO RIO RATONES

“(...)Os espaços se misturaram - disse o pastor - Cecília está em todos os lugares; aqui um dia devia existir o 
Prado da Salva Baixa. As minhas cabras reconhecem as ervas da calçada.”

Trecho do conto “As Cidades Contínuas 04”, por Italo CalvinoMOTIVAÇÕES
Este trabalho é resultado de contatos e 

vivências que tive com cenários diversos, 
Através do Escritório Modelo de Arquitetura 

tive a oportunidade de conhecer a Comuna 
Amarildo, ouvir histórias de vida muito 

diferentes da minha, e das pessoas de meu 
entorno, perceber o valor de uma porção de 
terra para plantar e para levantar uma casa, 
por mais frágil que esta seja. Tais vivências 

abriram meu olhar às dinâmicas da cidade e do 
campo, ao processo de produção da paisagem, 

à possibilidade da manutenção do caráter rural 
junto ao urbano e a importância de se abordar 

as questões sociais juntamente com as questões 
ambientais. Com este projeto, busco maneiras 

de propor territórios mais sustentáveis, 
contribuindo para a questão da moradia digna, 

do direito à cidade e da conservação dos 
recursos naturais. 

Ratones

Centro UFSCContinente

Norte da Ilha
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L E G E N D A 

1. COMPLEXO DA COOPERATIVA 
2. CENTRO COMUNITÁRIO
3. ACESSO AO PARQUE
4. ÁREA DE LAZER
5. POMAR COM ÁRVORES NATIVAS
6. NÚCLEO HABITACIONAL
7. TANQUE DE CRIAÇÃO DE PEIXES
8. UNIDADES DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA
9. SISTEMAS AGROFLORESTAIS
10. ÁREA DE COMPOSTAGEM
11. TRAPICHE DE ACESSO AO RIO
12. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

CARTA SOLAR E VENTOS 
PREDOMINANTES

Florianópolis se encontra na Zona 
Bioclimática 3, sendo recomendada 
alta inércia térmica nas paredes e 
na cobertura, com possibilidade de 
abrir as janelas para a ventilação, 
principalmente na direção dos ventos 
predominantes (sul e nordeste). 

. 

A OCUPAÇÃO AMARILDO DE SOUZA
Com o lema  “terra, trabalho e teto”, ocorreu no dia 

16/12/2013 a primeira ocupação rururbana do  Estado 

de Santa Catarina, a Ocupação Amarildo de Souza. O 

terreno ocupado se encontra às margens da SC-401, 

na altura do bairro de Ratones, em Florianópolis. Este 

movimento camponês  levantou  um importante debate 

sobre o direito à cidade e à terra.  

A ocupação, que começou com 60 famílias chegou 

a contar com 725. Após meses de negociação na justiça, 

a Ocupação recebeu ordens de sair do local. sendo 

realocada para um terreno no município de Águas 

Mornas. 
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RIO RATONES MANGUEZAL
TRANSIÇÃO DE 

MANGUEZAL SISTEMAS AGROFLORESTAIS UNIDADES DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA MORADIA CANAL DRENAGEM

Estufas

S e m  E s c a l a

Equipamentos Comunitários
Habitações

Produção da Cooperativa

Sistemas Agroflorestais

Área de Proteção Permanente

L E G E N D A

ZONEAMENTO DO ASSENTAMENTO
Estabeleceu-se uma gradação desde a entrada, 
os equipamentos comunitários estando mais 
próximos da SC-401, seguidos pela moradia e 
depois pelas áreas  de produção. Os sistemas 
Agroflorestais são uma zona de amortecimento 
para as Áreas de Proteção Permanente. 

No primeiro momento da Ocupação, 
as habitações foram construídas ao longo 
da SC-401, com uma centralidade logo na 
entrada, onde aconteciam as reuniões e 
comemorações da comunidade.

ZONEAMENTO DO ASSENTAMENTO
Estabeleceu-se uma gradação desde a entrada, os equipamentos 

comunitários estando mais próximos da SC-401, seguidos pela moradia 

e depois pelas áreas  de produção. Os sistemas Agroflorestais são uma 

zona de amortecimento para as Áreas de Proteção Permanente. 

SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS

UNIDADES DE 
PRODUÇÃO 
AGROECOLÓGICA

SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA

ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA 
O projeto do assentamento destina-se a 70 famílias, 

com  espaços de produção de alimentos para  sua 
soberania alimentar, para a produção e o beneficiamento 
de alimentos, para comercialização dos produtos e para os 
equipamentos comunitários.   

Além das habitações e das áreas de produção,  o 
assentamento deve contar com áreas de administração 
para cooperativas, creches e áreas de preservação 
ambiental. 
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