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RESUMO

A partir de 2007, Ribeirão Preto, município situado no interior do Estado de São Paulo, tornou-se palco de lançamentos residenciais de diferentes 
portes. Com a relativa estabilidade econômica do País e principalmente a diminuição das taxas de juros dos financiamentos imobiliários, o 
mercado ribeirão-pretano, inicialmente focado em lançamentos destinados às classes mais altas, voltou-se também a produção de habitações 
para as classes-médias. Versões mais econômicas dos modelos tipológicos paulistanos foram lançadas em diferentes bairros da cidade, inclusive
em áreas que a tempos não recebiam novos lançamentos residenciais. O objetivo do estudo é efetuar uma análise do impacto de novos 
empreendimentos em bairros consolidados e seu entorno imediato. Analisou-se os bairros Central Park, Presidente Dutra, Jardim Jandaia, Vila 
Albertina e Antônio Marincek, visando a demanda por habitação para as classes de 1 a 5 salários mínimos. Serão utilizados métodos estatísticos e 
levantamentos de dados em campo, visando criar um banco de dados geográficos e cadastrais da situação imobiliária da região norte de Ribeirão 
Preto. Foram feitos levantamentos como coletas de dados das edificações, e pode-se concluir até agora que o bairro Jardim Jandaia não possui 
volumes significativos de habitações verticais. A partir da análise dos bairros e suas particularidades, a priori a pesquisa será focada no Central 
Park, por possuir algumas peculiaridades e questões a serem discutidas. É um bairro de classe baixa/média, com uma ocupação irregular ao lado, 
então uma das questões que estão sendo discutidas é de como se dará essa simbiose entre as classes, o impacto de vizinhança e o investimento 
em habitações verticais neste local. Além disso, apresentar as melhorias que poderiam ser feitas neste local para a maior integração dessas 
pessoas. Em suma, está sendo discutida a integralização das pessoas envolvidas e não a exclusão como se deu no Empreendimento João Rossi, 
por exemplo, quando foi inserido na Zona Sul. Sobre o sistema viário: A velocidade média da Via Norte que é a principal via de acesso ao Central 
Park é de 70 km/h, com três faixas modais e a quantidade média que a via comporta por hora é de aproximadamente sete mil e quinhentos 
carros, fazendo uma estimativa da população do bairro e dos moradores que habitarão o novo empreendimento Vitta Residencial aqui citado, 
pela largura da faixa modal, nos horários de pico muito possivelmente não haverá congestionamentos. Espera-se com a pesquisa contribuir para o 
ramo imobiliário, mostrando a importância do estudo urbanístico e arquitetônico na vizinhança e seu entorno imediato.
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