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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo principal o desenvolvimento do projeto arquitetônico de um centro 
comercial de intersse social para Ourinhos. Apesar da cidade possuir galerias e Shopping, este 
seria um novo conceito do ambito comercial. Pois trata tanto da pratica de compra e venda 
tradicional mas tem o diferencial das salas de coolwork onde se projeta e programa toda essa 
massa de trabalho comercial. Projeto este para o municipio de Ourinhos, que pode abranger toda 
uma região. Como principal atrativo ao projeto estaria o Bar Comedy Club, uma inovação para 
nossa região, onde é um campo em expanção no Brasil e no mundo. Uma das necessidades do 
projeto é dar um melhor aproveitamento de uma das áreas centrais da cidade pouco utilizada, 
dando vivacidade e trazendo novamente a familia para seu cotidiano. Partindo desse ponto o 
projeto busca dar mais opções de lazer para o municipio de Ourinhos. 
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ABSTRACT 

This paper has as main objective the development of the architectural project of a shopping center of 
social interest for Ourinhos. Although the city has galleries and shopping, this would be a new concept 
in the commercial sphere. Because it deals so much with the traditional buying and selling practice 
but it has the differential of the coolwork rooms where all this commercial work is projected and 
programmed. This project for the municipality of Ourinhos, which can cover an entire region. The 
main attraction of the project would be the Bar Comedy Club, an innovation for our region, where it is 
an expanding field in Brazil and worldwide. One of the needs of the project is to make better use of 
one of the areas of the city little explored, giving liveliness and bringing the family back to their daily 
lives. From this point, the project seeks to give more leisure options to the municipality of Ourinhos. 
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INTRODUÇÃO 
O ponto alvo do seguinte estudo será o desenvolvimento de um centro 

comercial e empresarial para Ourinhos, com um formato social de fácil acesso 

tanto financeiro como geográfico, pois localiza-se na área central de Ourinhos, o 

qual  visará aluguéis reduzidos para proprietários que por sua vez podendo refletir 

aos usuários do ambiente e assim proporcionar uma maior rotatividade local e 

regional, mas não perdendo sua essência  e qualidade, tendo foco no mercado. 

Ourinhos, segundo o novo estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), revela que a população teve um aumento significativo em 2018, 

estima se 112.711 pessoas gerando um crescimento de 0,8% em relação à  
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estimativa de 2017, a cidade se localiza a oeste do estado de São Paulo, cerca de 

370 km da capital. 

Com a expansão do município e por abrigar visitantes de toda uma região, 

se ve a necessidade de variedades do comercio local. Visando dar alternativas já 

que a área central não suporta mais esse acumulo de pessoas, contudo 

procurando dar outras possibilidades tanto financeiras quanto geograficas. 

Este fato motivou o escopo deste trabalho que tem por objetivo a 

construção de um centro comercial, a área de intervenção escolhida se localiza 

entre bairros centrais da cidade, tendo um uso misto com edificações 

institucionais. Localizada no bairro da Vila Recreio, rodeado de escolas, 

comércios, rodoviaria, e proximo da rodovia que corta a cidade. Local ideal para 

os criterios adotados, onde busca dar variedades tanto aos moradores de 

Ourinhos como as cidades mais proximas que utilizam do comércio do municipio.  

O arquiteto Kengo Kuma que serviu como base para o estudo desse 

projeto. Kuma não se restringe ao uso banal e superficial de materiais 'leves'. Em 

vez disso, ele vai muito mais fundo, estendendo-se aos mecanismos de 

composição para expandir as possibilidades da materialidade. Ele utiliza avanços 

tecnológicos que podem desafiar materiais inesperados, como pedra, para 

fornecer a mesma sensação de leveza e suavidade que o vidro ou a 

madeira. Kuma tenta atingir um senso de imaterialidade espacial como 

consequência da 'natureza particulada' da luz e estabelecer uma relação entre um 

espaço e o círculo natural em torno dele. 

 

METODOLOGIA 
Para a elaboração do programa de necessidades e dos estudos 

preliminares do projeto do Centro Comercial no município de Ourinhos-S.P., 

foram coletadas e estudadas algumas referências bibliográficas que abordam o 

contexto histórico  deste tipo de projeto. 

Em relação à parte gráfica do projeto a ser elaborado, foram coletadas e 

estudadas algumas referências projetuais e bibliografia técnica, onde também 

foram consultados alguns sites específicos, da qual estes darão embasamentos 

técnicos para a elaboração dos croquis esquemáticos dos estudos preliminares 

do Projeto. Dentre as referências projetuais, foram analisados o projeto do Centro 

Comercial Majadas Once, localizado na cidade da Guatemala, de autoria da 

empresa Darcon - Taller de Arqutiectura.  
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DESENVOLVIMENTO 

Além de toda pesquisa bibliográfica e das referências projetuais estudadas, 

também foram efetuados estudos de caso através do projeto de Fashion Mall, 

localizado em São Conrado, Rio de Janeiro e o Centro Comercial Alphaville. Estas 

visitas técnicas foram fundamentais para a coleta de dados e observação espacial 

dos espaços dos Centros Comerciais, para que, em conjunto com todas as 

referências bibliográficas pesquisadas, estes materiais sirvam como bases e 

diretrizes técnicas para o desenvolvimento do projeto proposto. 

Para que a execução deste projeto seja de fato aprovado e implantado no 

município de Ourinhos – S.P., também foi consultada e analisada a lei de uso e 

ocupação do solo do município, na qual, são estabelecidas uma série de 

parâmetros urbanísticos, tais como recuos e afastamentos mínimos dos espaços 

a serem projetados, levando em consideração os limites do terreno e a área 

máxima permitida para a construção deste tipo de projeto,  conforme estabelecido 

pelo uso do solo na região central da cidade de Ourinhos-S.P. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 
Para auxiliar na compreensão das pesquisas realizadas, foram  realizados 

dois estudos de caso, onde foram visitados projeto de Fashion Mall, localizado em 

São Conrado, Rio de Janeiro, Brasil e o Centro Comercial Alphaville, localizada 

em Barueri, São Paulo, Brasil. 

O Centro Comercial Alphaville está localizado em uma área central da 

cidade de Barueri, na rua Calçada Flôr de Lótus 78, Alphaville, tendo como 

objetivo principal atender as necessidades dos habitantes, o complexo de edifícios 

possui áreas comerciais, institucionais, gatronomicos, de lazer. Você encontra 

centenas de lojas comerciais para a realização de suas compras, além de 

estabelecimentos de grandes redes e marcas que compõe o leque de opções para 

os clientes. Atendendo a necessidade do consumidor, o projeto conta com os mais 

variados tipos de serviços, entre eles: Agência dos Correios, Restaurantes e 

Lanchonetes, Salões de Beleza, Escolas de Idiomas, Agências de Viagens, 

Serviços Médicos, entre outros. As áreas verdes são capazes de exercer múltiplas 

funções em benefício da qualidade de vida urbana, promove momentos de lazer, 

relaxamento, recreação e educação ambiental.Vários pesquisadores revelam a 

importância das árvores para amenizar o clima em áreas urbanas, controlando a 

radiação solar, ventilação, poluição e umidade relativa do ar. No local contamos 
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com 47 calçadas arborizadas e mais de 24 praças espalhadas pelo complexo, 

compostas por lagos e cascatas, transformando o em um ambiente bucólico e 

aconchegante.  

Em 2014, o Centro Comercial Alphaville conquistou a certificação ISO 

9001:2008 no sistema de gestão, sendo pioneiro em seu segmento. Através da 

implantação da norma, o Condomínio revisou seus processos de trabalho e 

estabeleceu uma política de qualidade que visa sempre a melhoria contínua de 

atendimento, tanto para seus clientes como para seus colaboradores. 

 
Figura 01 - Centro Comercial Alphaville, Barueri – S.P.. 

 

Fonte: https://br.linkedin.com/company/centro-comercial-alphaville 
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Figura 02 - Mapa Centro Comercial Alphaville, Barueri – S.P.. 

 

Fonte: https://centrocomercial.com.br/mapa-interno/ 

 

Assim como o projeto anterior citado, o projeto de Fashion Mall  localizado 

em São Conrado, Rio de Janeiro, tem por finalidade dar uma otima opção de 

comércio, gastronomia e lazer para os moradores.  

Fundado em 1982, o Fashion Mall, em São Conrado, faz parte da história 

do Rio de Janeiro. 

Com 16.579 m² e 113 lojas, o mall é referência quando o assunto é 

tendência ao apresentar um design aconchegante e diferenciado, que prioriza a 

iluminação natural e o paisagismo. Em 2014 passou a integrar o portfólio da 

Saphyr e se reinventou ao apostar em três pilares: experiência gastronômica, 

conveniência e entretenimento infantil. 

No mix de lojas estão grandes marcas de roupas, bolsas, redes 

bancarias, empresas de viagens, entre outras opções. O shopping conta com 

quatro salas de cinema, sendo duas Platinum, além de duas salas de teatro, 

com capacidade para 739 pessoas. As crianças também têm diversão garantida 

no Fashion Kids, espaço com atividades como brinquedoteca, campinho de 

futebol, casa de bonecas e estação de games. A gastronomia também é destino 

com opções diversas. 

Contando com 113 lojas, e 629 vagas de estacionamento distribuidos em 

um local de 16.579 m². 
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Figura 03 - Shopping Fashion Mall em São Conrado, no Rio de Janeiro 

 

              Fonte: https://invexo.com.br/blog/shopping-fashion-mall/ 

 
 
 
 

Figura 04 - Shopping Fashion Mall em São Conrado, no Rio de Janeiro 

 

Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303506-d2352208-
i280558260-Fashion_Mall-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html 
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CONCLUSÃO. 
A partir das pesquisas efetuadas e das visitas de campo realizadas, pode-

se concluir os benefícios que um novo Centro Comercial trará para o município 

de Ourinhos-S.P. Onde o desenvolvimento do presente estudo visou analisar a 

constante crescente do comercio local, e a necessidade de um melhor 

aproveitamento de suas áreas centrais da cidade, procurando dar variedades ao 

usuarios onde hoje se acumulam no calçadão central da cidade. 
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