
Através de eixos projetuais criteriosam
ente definidos, a proposta adota um

 conceito e parâm
etro explícito ao conectar fisicam

ente todas as
estruturas adm

inistrativas do program
a preservando a hierarquia e a autonom

ia gerencial independente de cada secretaria,  órgão ou
departam

ento estabelecido no lugar.

Legitim
a tam

bém
 a utilização do pleno aproveitam

ento da topografia local considerando as cotas de níveis com
o elem

entos protagonistas do
projeto.

O
s blocos construtivos paralelos quase todos em

 estrutura pré fabricada foram
 criteriosam

ente desalinhados e im
plantados através de um

giro 45 graus em
 relação à avenida principal, privilegiando alguns fatores prim

ordiais na conceituação estratégica da sua locação:

1- A perfeita conjugação do projeto com
 o norte geográfico obtendo o m

áxim
o benefício e rendim

ento da orientação solar para
conforto de todo o conjunto;

2- Enfatizar a visibilidade da intervenção urbanística no local, tratando a área com
o um

a nova centralidade do m
unicípio e sobrem

aneira
exaltando o novo diálogo da expressão arquitetônica conjuntam

ente com
 a representatividade da proposta adm

inistrativa m
unicipal.

3- A conexão do com
plexo dialoga diretam

ente com
 o futuro parque, de form

a sutil o desenho urbano utilizado, projeta-se
singelam

ente no parque adentro com
o se solicitasse perm

issão para passear por lá.

4- N
esse m

esm
o percurso conceitual o projeto preserva ao m

áxim
o a m

assa arbórea existente a fim
 de atenuar as elevadas

tem
peraturas da região e dentro dessa visão, considera as vantagens da m

elhor utilização da ventilação natural adotando coberturas que
auxiliam

 na dissipação do calor, prom
ovendo assim

 o m
elhor conforto térm

ico possível, que ainda poderá dim
inuir consideravelm

ente o
consum

o do ar condicionado. Foram
 inseridos espelhos d'água para tam

bém
 usufruirm

os da evaporação hídrica no local, refrescando ainda
m

ais o am
biente.

A dinâm
ica arquitetônica do desenvolvim

ento projetual foi ganhando consistência absorvendo as circunstâncias históricas da cidade desde a
sua fundação, assim

 com
o no m

odo distinto e característico do povo ribeirãopretense, tanto dos brasileiros, com
o dos prim

eiros im
igrantes

italianos e de outras tantas nacionalidades que adotaram
 Ribeirão Preto com

o lar.

Com
 um

a revitalização urbana contem
porânea propom

os trazer para essa nova centralidade um
a nova linguagem

 do desenho urbano com
 os

m
esm

os elem
entos que a cidade dispunha desde a fundação: reproduzim

os num
 am

biente atual o retorno à reunião de pessoas em
 torno de

objetivos com
uns, anteriorm

ente na Praça da M
atriz, na Rua do Com

ércio e da Prefeitura, hoje transferidos para o novo sítio.

Resgatam
os tam

bém
 a história da cidade hom

enageando personalidades representativas de Ribeirão, e batizam
os os blocos e edifícios com

seus nom
es, assim

 com
o os fatos m

arcantes na história do m
unicípio. A solução arquitetônica adotada incentiva ações de desenvolvim

ento
sustentável garantindo condições energéticas e am

bientais favoráveis às futuras gerações, seduzindo os usuários do lugar a conhecerem
 o

setor de reciclagem
 dentro do com

plexo.

O
s blocos terão infra estrutura hídrica independente, caixas d'água superiores, um

a da água fornecida pela com
panhia de água local e outra

com
 água de reuso destinada a vasos sanitários e afins.

A caixa d'água geral estará no ponto m
ais alto disponível na parte posterior do lote.

Prevem
os duas cisternas subterrâneas, um

a locada no nível m
ais baixo, próxim

o do eucaliptal captará a água pluvial previam
ente tratada e

filtrada internam
ente, a outra bem

 acim
a próxim

a da caixa d'água para captar o fluxo excessivo das chuvas, que pós tratada abastecerá a
cisterna anteriorm

ente descrita.

Sustentabilidade na edificação de apoio. Lá estará locada um
a câm

era frigorífica para lixo dos detritos orgânicos largam
ente produzidos nas

lanchonetes e restaurantes. O
utra câm

ara idêntica será para recepção e conservação dos alim
entos recebidos dos fornecedores. Tam

bém
ficará ali o setor de separação da reciclagem

 com
 um

a pequena com
pactadora de resíduos, estrategicam

ente, colocada para que na m
edida

em
 que o lixo reciclável for selecionado e com

pactado, já sair devidam
ente em

balados para o contêiner externo.


