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ABSTRACT
This work aims to demonstrate that evolves of Multi Use Buildings proposal, and the concept of
Open Mall, in the context of Post-Modern culture, has been able to generate a new model of
building and town planning which is a contemporary paradigm reference of sustainability that
we’ve used in recently projects.

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo demonstrar que a evolução da tipologia do complexo multiuso, somada
ao conceito de Open Mall, no contexto da cultura Pós-Moderna, foi capaz de gerar um modelo de edifício
e de implantação urbana que se constitui num referencial paradigmático contemporâneo de
sustentabilidade
que
utilizamos
em
novos
projetos
recentemente
realizados.
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INTRODUÇÃO
O modelo que hoje conhecemos como “Complexo Multiuso” – aquele em que vários usos se
agrupam no mesmo complexo construtivo – foi introduzido aqui na cidade de São Paulo em
meados da década de 40, onde havia a solução de um embasamento que abrigava um centro de
lojas e um edifício de escritórios. Localizados principalmente no chamado centro novo de São
Paulo (ruas Barão de Itapetininga, Vinte e Quatro de Maio e cercanias) muitas dessas galerias
estão ativas, mas bastante deterioradas, devido ao processo de degradação por que passou o
centro de São Paulo, assim como quase todas as zonas centrais das grandes metrópoles.
Estes complexos multiuso foram conseqüência da cristalização de São Paulo como metrópole
cosmopolita, assim definida por Heitor Frugoli Jr. (2000):
“ Até os anos 60, como mostra Helena Kohn Cordeiro, São Paulo contaria efetivamente com um
único centro metropolitano, dividido entre o “Centro Tradicional” (da Praça da Sé à Praça do
Patriarca, com eixo na Rua Direita) e o “Centro Novo” (da Praça Ramos de Azevedo à Praça
da República, com eixo na Rua Barão de Itapetininga), com maior concentração de empresas
neste último (cf. Cordeiro, 1980:60). Ambas as áreas corresponderiam, respectivamente, ao
desenvolvimento paulistano durante a primeira fase da industrialização, no período 1910-40, e
à fase da industrialização da segunda Guerra, em 1940-60 (cf. Cordeiro, 1992:10). Só durante o
assim chamado “milagre brasileiro” (1968-1973) teria início a formação de um novo e
poderoso subcentro em torno da Avenida Paulista.”
Porém o porte e a escala destes complexos ainda abrigavam o conceito do lote urbano, ou seja, a
edificação respeitava o lote a ela destinado.
Em 1.954 o projeto edifício COPAN além de incorporar este conceito, propunha uma escala de
edifício de ordem inédita no Brasil. Este complexo projetado por Oscar Niemeyer se impõe na
paisagem urbana de forma monumental, rediscutindo o conceito do lote urbano e abrindo espaço
para o edifício-cidade (conceito este importado de certa forma de Le Courbusier na sua “Unité
d’Habitacion”). O projeto é composto de dois tipos de função: comércio e habitação, esta com
três tipologias de unidades habitacionais: apartamentos de um dormitório, de dois dormitórios e
de três dormitórios.
Figura 1: Conjuntos COPAN, Nacional, Metrópole

Logo após, em 1.956 é lançado o Condomínio Metrópole, na avenida São Luiz, a duas quadras
do COPAN. Este complexo projeto de Salvador Candia e Giancarlo Gasperini, inova a tipologia
propondo em seu embasamento um centro comercial mais sofisticado que as galerias de até
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então. Continha corredores de lojas e jardins internos, configuração precursora do modelo que
futuramente foi denominado aqui no Brasil de “shopping center”. Sobre este centro comercial há
um edifício de escritórios, com salas independentes.
Já em 1.960 é inaugurado o Conjunto Nacional, do arquiteto Davi Libeskind, no encontro das
avenidas Paulista e Rua Augusta. O projeto foi inovador em muitos pontos, dentre eles:
•
•
•
•
•

Embasamento com centro comercial e de lazer (lojas e cinemas) que interligava as quatro
ruas (Paulista, Augusta, Santos e Joaquim Eugênio de Lima), tomando toda a quadra.
Criava ruas internas com a dimensão das ruas tradicionais.
Incorporava a função “lazer” com a implantação de duas salas de cinema.
Propunha duas torres verticais, acopladas e cada qual com uma função: habitacional
(hotel) e serviços (escritórios).
Assim como o Copan, assumia uma escala de quadra urbana e não de lote urbano.

Estes três projetos emblemáticos propuseram, cada qual com o seu desenho, uma nova ordem de
inserção na cidade, na medida em que rediscutiram o lote urbano. Todos eles redesenham a
quadra que ocupam, invertendo a relação cheio-vazio, ou seja, trazem de certa forma as ruas para
dentro do complexo construtivo, onde utilizam a totalidade do terreno em sua implantação – as
taxas de ocupação são de 100%.
As semelhanças de abordagem conceitual existentes entre estes projetos são fruto de uma nova
visão assim resumida por David Harvey (1994) em “Condição Pós-Moderna” ao citar Rob Krier
(1987):
“Krier contrasta essa situação com a “boa cidade” (por sua natureza ecológica), em que “a
totalidade das funções urbanas” é fornecida dentro de “distâncias a pé compatíveis e
agradáveis”. Reconhecendo que tal forma urbana “não pode crescer por extensão em largura e
altura”, mas somente “por multiplicação”, Krier procura uma forma de cidade formada por
“comunidades urbanas completas e finitas”, cada uma delas constituindo um quarteirão urbano
independente dentro de uma grande família de quarteirões urbanos que formam, por sua
vez,”cidades no interior de uma cidade”.”
Este texto foi escrito por Krier, 30 anos após estes edifícios terem sido inaugurados, confirmando
dessa forma o pioneirismo destes ícones da arquitetura paulista.
Como podemos ver a tipologia “multiuso” ou “multifuncional” não é nova. Há centros comercias
em Milão e Paris, datados do século XIX que já aglutinavam duas ou mais funções. Porém, foi
sendo adaptada às tendências de cada momento histórico.
Como vimos o Movimento Modernista, incorporou-a em seu ideário, mas coube, posteriormente,
à cultura Pós-Moderna a sua releitura e redesenho, de acordo com os paradigmas de
contextualização que lhe são próprios.
Conforme veremos a seguir.

1.

O Multifuncional em São Paulo no contexto Pós-Moderno

Depois de um longo período, este tipo de equipamento urbano voltou a ser discutido e adotado
em São Paulo, já que a sua aplicação em larga escala se tornara praticamente impossível após a
aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUPOS) em 1.972, que definiu um caráter
monofuncional para a cidade, bastante influenciada pelo pensamento Modernista.
Esta lei propunha um zoneamento com zonas estritamente residenciais (as Z1) até zonas
estritamente industriais (a antiga Z6). Praticamente 70% da cidade foram classificadas como Z2,
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onde se permitia apenas comércio e serviços de âmbito local, o que inviabilizava a tipologia de
edifícios como COPAN e Conjunto Nacional.
Este anacronismo, no entanto, gerou um grande desequilíbrio, que produziu os chamados
“bairros dormitório” como Itaquera, Guaianazes, Santana, Casa Verde, Vila Maria e boa parte da
toda a zona Norte, favorecendo o vetor sudoeste que hoje detém quase a maioria dos empregos
gerados na cidade, provocando diversas distorções.
Segundo Heitor Frugoli Jr. (2000):
“Pode-se também avançar nessa discussão com uma posição defendida de forma consensual por
um conjunto de arquitetos, urbanistas e sociólogos (cf. Rolnik, Kowarik & Somekh, 1.990),
realizada pela Secretaria Municipal do Planejamento (Sempla), durante a gestão da Prefeita
Luiza Erundina (1.989-1.992), quanto à questão do “quadrante ou vetor sudoeste”. Esse estudo,
ao analisar a concentração da atividade terciária na cidade de São Paulo, mostrava que mais
de 50% dos projetos de médio e grande porte do setor – como um centro empresarial,
supermercado ou shopping Center -, aprovados entre 1.986 e 1.989, localizavam-se nas áreas
do centro expandido e do quadrante sudoeste da cidade, com concentrações mais fortes na
Marginal Pinheiros, Vila Olímpia (onde posteriormente veio a ser feita a expansão da Avenida
Faria Lima) e na Berrini, sendo também visível o desenvolvimento de estabelecimentos de
menores dimensões na Paulista (cf. Rolnik, Kowarik & Somekh, 1990: 148-149).”
Este desequilíbrio gerou o que chamamos de “movimento pendular”, impondo um grande custo
para a cidade, ou seja, esta grande massa de população que habita os “bairros dormitório” se
locomove de manhã para o vetor sudoeste e volta à noite da mesma forma, sobrecarregando de
forma contínua a infra-estrutura de transporte e circulação urbana. Basta observar a lotação da
linha vermelha do Metrô, além das linhas da CPTM, que também vivem superlotas ao longo de
todo o dia.
Mas essa distorção não é própria apenas de São Paulo. Boa parte das cidades brasileiras e
paulistas adotou este modelo urbano “monofuncional”. O uso abusivo do transporte individual e
a carência de qualidade do transporte coletivo levaram quase todas as cidades a sofrerem o
mesmo colapso do sistema viário, projetado sem qualquer tipo de planejamento futuro.
No entanto, a aglutinação de funções em um mesmo complexo construtivo pode minimizar este
problema, na medida em que aproxima emprego de lazer e de serviços, quando não de habitação.
O advento da chamada cultura “pós-moderna”, fez com que arquitetos e projetistas urbanos
refletissem sobre a forma com que deveriam conceituar os seus projetos, em nosso caso
específico, os complexos multiuso e os centros comerciais. Harvey faz alusão a um novo tipo de
abordagem conceitual:
“Verifica-se, sobretudo, que os pós-modernistas se afastam de modo radical das concepções
modernistas sobre como considerar o espaço. Enquanto os modernistas vêem o espaço como
algo a ser moldado para propósitos sociais e, portanto, sempre subserviente à construção de um
projeto social, os pós-modernistas o vêem como coisa independente e autônoma a ser moldada
segundo objetivos e princípios estéticos que não tem necessariamente nenhuma relação com
algum objetivo social abrangente, salvo talvez, a consecução da intemporalidade e da beleza
“desinteressada” como fins em si mesma.”
O projeto do Brascan Cetury Plaza” em São Paulo, dos escritório Konigsberger & Vanucchi, de
1.998, por exemplo, propõe uma praça como embasamento, onde o espaço livre é moldado pelo
espaço construído. Desenvolvido conforme os conceitos dos “Open Mall’s” norte-americanos,
implanta com rara felicidade as funções propostas, dando-lhes a devida hierarquia.
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Enquanto projetos como o COPAN e o Conjunto Nacional, seguem à risca os preceitos da
cultura e da arquitetura modernista do pós-guerra, de sentido social, o projeto do Brascan preocupou-se em atender apenas a uma demanda local de forma contextualizada.
Em depoimento pessoal, o idealizador do empreendimento, Arquiteto Artur da Mota Parkinson, à
época dirigente da Brascan, destacou ter percebido que o bairro do Itaim Bibi carecia de uma
centralidade, de um local de encontro, por não ter praças. Portanto, ao orientar o escritório de
arquitetura, sugeriu que fosse criado um “Open Mall” na base do complexo que servisse como
praça para a população local.
Na mesma linha, segue o Shopping Galleria, Open Mall projetado pelo arquiteto João Carlos
Stroter, para uma área rural, na região metropolitana de Campinas.
A seguir, apresentamos detalhadamente estes dois empreendimentos.
2.

Referências paradigmáticas

2.1. Complexo Brascan Century Plaza
Este conjunto é constituído pelo seguinte Programa:
• Centro comercial tipo CCS (centro de comércio, lazer e serviços), que atende
basicamente a região primária de influência.
• Edifício de escritórios tipo “Office”, com salas de 40,00 m².
• Edifício com lajes corporativas de 700,00 m².
• Uma torre com duas atividades: hotel e flat.
A zona primária de influência é composta por moradores do bairro do Itaim Bibi, por uma
população que chamamos de “flutuante fixa”, ou seja, pessoas que trabalham no entorno
imediato e por uma população flutuante que freqüenta os cinemas, que não habita
necessariamente esta zona primária.
Figura 2: Conjunto Brascan Century Plaza
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O mall comporta basicamente lojas de alimentação, entre restaurantes e fast-food’s, uma livraria,
lojas de serviço (agência bancária, turismo, câmbio, etc) e um cinema multiplex com 6 salas.
Portanto, atende por completo a população alvo do projeto.
2.2. Shopping Galleria
Da mesma forma que o Brascan inova em alguns conceitos, o Shopping Galleria de autoria do
arquiteto João Carlos Stroter, tem como sua principal característica a simplicidade construtiva,
aliada a um partido arquitetônico que privilegia um grande jardim interno, formando um
conjunto que o caracteriza como uma das mais felizes soluções de “open mall” do Brasil.
Figura 3: Conjunto Galleria Shopping

O Galleria por se localizar até então em zona praticamente rural, ocupa um terreno generoso o
que possibilita que o estacionamento não seja em sub-solos mas sim a céu aberto, aspecto que
minimiza o impacto sobre a drenagem natural do terreno. Da mesma forma que o Brascan, foi
projetado levando-se em conta tanto o público quanto os aspectos locais, de clima, fluxo de
veículos, sítio, topografia e construtibilidade.
Como se vê, tanto um como outro empreendimento, possuem características que favorecem os
seguintes aspectos com relação às suas edificações:
1. A utilização de jardins internos que otimizam a ventilação e a iluminação naturais,
dispensando a utilização de ar condicionado nas áreas comuns, diminuindo a necessidade
da iluminação artificial.
2. Proporcionam economia de energia elétrica por facilitarem o recebimento da energia em
alta ou média tensão, através da instalação de cabines primárias.
3. Causam pouco impacto no trânsito uma vez que estimulam a locomoção a pé.
4. Propiciam a drenagem natural através dos jardins internos.
Desse modo, podemos dizer que tanto o “Open Mall” quanto os complexos multiuso contribuem
para a sustentabilidade.
4. Projetos
Com base nestes conceitos e tomando-se como premissa de projeto os pontos acima levantados,
aplicamos na elaboração dos projetos recentes a seguir:
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4.1. Projeto Pátio São Caetano
O município de São Caetano do Sul atualmente se caracteriza como dormitório da grande São
Paulo. Preocupada com isto e com a falta de geração de empregos, a Prefeitura Municipal propôs
a execução de um complexo de tecnologia da informação para gerar a criação de novas
empresas, e com isto novos postos de trabalho.
São cinco edifícios que se abrigam no mesmo complexo construtivo:
•
•
•
•
•

Centro Comercial Tipo CCS – Centro de Comércio e Serviços.
Edifício de Escritórios Office.
Hotel Padrão 2 Estrelas.
Faculdade.
Incubadora de Empresas.

O partido arquitetônico foi orientado no sentido de moldar o centro comercial como “open mall”,
os edifícios da faculdade e da incubadora por terem acesso público e constante, foram
localizados em dois embasamentos sob as torres e o edifício de escritórios e o hotel, localizados
em torres verticais.
Figura 4: Pátio São Caetano

Figura 5: Implantação Pátio São Caetano
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4.2. Votura Mall
Localizado em Indaiatuba, interior de São Paulo, a proposta deste empreendimento é atender a
algumas carências da cidade, tais como:
•
•
•
•
•
•

Centro Comercial – Shopping Center
ABL = 12.000 m²
Edifícios para Escritório
240 salas de 40 m² cada.
Hotel e Centro de Convenções.
180 quartos, 6 auditórios

Indaiatuba atualmente vive de seu parque industrial, localizado na Rodovia Santos Dumont e
carece de equipamentos de suporte. A cidade hoje conta com cerca de 170.000 habitantes, cujo
poder aquisitivo é dos mais altos do estado de São Paulo e não conta com um centro comercial a
altura para atender a população.
Figura 6: Votura Mall

4.3. Shopping Bragança
O município de Bragança Paulista, localizado a 65 km da capital, ainda não possui um centro
comercial tipo “Shopping Center”. A cidade detém em seu centro histórico um comércio de rua
muito forte, o que vem a corroborar a necessidade de um comércio planejado. A pesquisa de
mercado detectou carências de lazer (cinemas, teatro, brinquedos infantis, etc), de algumas
tipologias de lojas (livrarias, mais notadamente) e de serviços especializados (academias,
serviços de informática, etc), além de um hipermercado.
A proposta é implantar uma construção tipo “mall aberto”, em cujo interior seja projetado um
jardim, para que seja dispensado o uso do ar condicionado, uma vez que o clima favorece essa
tipologia arquitetônica. O empreendimento se localiza na zona urbana da cidade, a 5 km do
centro comercial e é apoiado por linhas de transporte coletivo regulares. Portanto, sua
localização em zona urbana atende aos moradores sem, no entanto, agravar o sistema viário do
centro, que apresenta ruas muito estreitas e hoje tem sérios problemas de locomoção e de
estacionamento.
O empreendimento conta com:
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•
•
•
•

16.000 m² de ABL – Área Bruta de Locação.
Hipermercado com 7.000 m².
1000 vagas de autos
Terreno de 50.000 m²
Figura 7: Shopping Bragança
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