
A im
plantação foi desenvolvida a partir de vários elem

entos estruturantes considerados: o fluxo e as facilidades oferecidas tanto ao público com
o aos

fornecedores, assim
 com

o aos funcionários m
unicipais e representantes do governo propiciando a perfeita circulação entre todos os elem

entos do projeto de
form

a que a perm
eabilidade tanto visual com

o do trajeto do pedestre para vencer os dois principais níveis do projeto. Foi considerada a separação de acessos
especiais diferenciados para cada tipo de público além

 de bloqueios sequenciais lógicos.

N
o pavim

ento térreo superior (cota +4,00) estará posicionado em
 local de grande fluxo um

 pequeno m
em

orial. Será um
a singela e discreta hom

enagem
 eterna

fundadores de Ribeirão Preto.

M
esm

o onerando um
 pouco o custo inicialm

ente a m
édio e longo prazo tornar-se-ão bem

 m
ais econôm

icas na sua m
anutenção

ezem
bro de 1954). 

TEATRO
 DO

 CAFÉ /AU
DITÓ

RIO
 500 lugares

Sistem
a construtivo: Pilares de concreto pré fabricados. Fecham

ento com
 paredes de blocos de concreto de 19 cm

. de largura preenchidos com
 m

assa de alvenaria: sim
ples e eficiente acusticam

ente.
Acabam

ento em
 argam

assa com
 detalhes sobrepostos de painéis em

 aço corten ou m
eterial equivalente.

Revestim
ento interno lã de vidro e placas absorventes e direcionadoras do som

, de acordo com
 as norm

as técnicas.
Cobertura com

 m
aterial leve. Perfilado de m

etal com
 cam

ada interna de m
aterial isolante de calor e abafador de ruídos.

19 DE JU
N

HO
 /AU

DITÓ
RIO

 FLEXÍVEL 200 lugares
Sistem

a construtivo: Pilares de concreto pré fabricados. Fecham
ento com

 paredes de blocos de concreto de 19 cm
. de largura preenchidos com

 m
assa de alvenaria: sim

ples e eficiente acusticam
ente.

Acabam
ento em

 argam
assa com

 detalhes sobrepostos de painéis em
 aço corten ou m

eterial equivalente.
Revestim

ento interno lã de vidro e placas absorventes e direcionadoras do som
, de acordo com

 as norm
as técnicas.

Cobertura com
 m

aterial leve. Perfilado de m
etal com

 cam
ada interna de m

aterial isolante de calor e abafador de ruídos.

Sistem
a construtivo: Paredes entre pilares com

 blocos de concreto de 19 cm
. de largura preenchidos com

 m
assa de alvenaria: sim

ples e eficiente acusticam
ente.

Revestim
ento interno lã de vidro e placas absorventes e direcionadoras do som

, de acordo com
 as norm

as técnicas.

G
IN

ÁSIO
 ESPO

RTIVO
 SÓ

CRATES BRASILEIRO
Sistem

a construtivo: Pilares de concreto pré fabricados. Fecham
ento em

 três m
ateriais e fases distintas:

-
A inferior do nível do solo até 3,00 m

etros de altura com
 paredes de blocos de concreto de 19 cm

. de largura preenchidos com
 m

assa de alvenaria:
sim

ples e eficiente acusticam
ente.

-
A interm

ediária dos 3,00 m
etros até os 5,50 m

etros com
 elem

entos vazados para perm
itir a ventilação e ao m

esm
o proteger do sol com

 eficiência.
-

A superior, dos 5,50 m
etros até o encontro superior com

 a cobertura. U
m

a tela perfilada leva para poder realizar através da exaustão a saída do ar quente
do am

biente.
Acabam

ento em
 argam

assa com
 detalhes sobrepostos de painéis em

 aço corten ou m
aterial equivalente dando continuidade na utilização do elem

ento
característico da identidade visual  de todo o com

plexo.
Cobertura com

 m
aterial leve. Perfilado de m

etal com
 cam

ada interna de m
aterial isolante de calor e abafador de ruídos.


