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ABSTRACT  

The importance of geometry in shopping centers architectural projects is principally due to its derivation 
of mall’s resolution, a vital space, definer element of shopping center’s character and identity. A proper 
proposal permits offering security, comfort, elaboration of shopping and permanence scenery and 
consumers fidelity. This paper primary presents the shopping center’s building various existent 
typologies, its classification and evolution. Afterwards, examines geometry’s important role in projects, 
under several aspects: 1) advisable malls and units dimensioning; 2) well-balanced organization and 
distribution of the attractions and units; 3) modular spaces proposals under asymmetric form in order to 
permit architectural flexibility, multiplicity of uses and organized enlargements; 4) purse form parking 
definitions; among others. Bringing together specialized opinions with field research, some national and 
international examples are analyzed, to illustrate the exposed point of view. Finally directions are 
presented, to stimulate the more interesting typology adoption toward creation of character and shopping 
center identity, in order to achieve all authors involved in the enterprise objectives and expectations.           

RESUMO  

A importância da geometria em projetos arquitetônicos de shopping centers se deve principalmente, dela 
derivar a resolução do mall, espaço vital, elemento definidor do caráter e identidade dos centros 
comerciais. Uma boa proposta permite a oferta de espaços com conforto, segurança, a elaboração do 
cenário de compras, permanência, e, a fidelização do consumidor. O texto apresenta primeiramente as 
diversas tipologias do edifício existentes, sua classificação e evolução. Em seguida examina o importante 
papel da geometria do projeto em alguns aspectos: 1) dimensionamento adequado das circulações e 
unidades; 2) organização e distribuição equilibrada das atrações e unidades; 3) proposição de conjuntos 
espaciais em módulos, de forma assimétrica, permitindo flexibilidade arquitetônica, multiplicidade de 
usos e ampliações organizadas; 4) definição dos estacionamentos em forma de bolsa; dentre outros. 
Unindo a opinião de especialistas à pesquisa de campo, exemplares nacionais e internacionais são 
analisados, de modo a ilustrar o ponto de vista exposto. Ao final, são apresentadas diretrizes para adoção 
da tipologia mais interessante na criação do caráter e identidade do centro comercial, visando atingir os 
objetivos e expectativas de todos atores envolvidos no empreendimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

O shopping center (SC) representa um dos raros locais onde um grande número de negócios 
individuais se agregam, submetidos a regras coletivas, de modo a se atingir benefícios comuns. 
Tendo em vista seu caráter de agrupamento de estruturas diversificadas, envolvendo espírito 
corporativo, torna-se nele óbvia a necessidade de planejamento integrado. O planejamento neste 
caso, é amplo, envolve planejamento urbanístico, arquitetônico e físico, econômico, financeiro, 
sociológico, de mercado e de engenharia.  Os projetos de shopping centers, têm se tornado cada 
vez mais sofisticados, em função de diversos fatores, dentre eles: o incremento populacional; 
padrão de vida mais elevado; avanços sociais e tecnológicos; aliados a uma maior capacidade de 
gerenciamento do sistema administrativo e de distribuição de bens. Para um bom planejamento e 
projeto adequados, o arquiteto deve se inteirar dos princípios básicos que regem esse tipo de 
empreendimento, ou seja, atender às necessidades do consumidor, do varejista e do 
empreendedor, apreendendo suas implicações físicas e sociais. Originário dos Estados Unidos, os 
shopping centers (SCs) com suas técnicas de varejo e capacidade de modificação dos padrões 
sociais se espalharam por todos os continentes, adaptando-se às condições locais num processo 
de transferência de experiências. Vários fatores estão envolvidos na instalação de um shopping 
center. Em relação à Arquitetura e Urbanismo, são dois os aspectos principais em seu 
planejamento físico: sua localização, ou seja, a inserção do shopping no contexto urbano; e o 
projeto do edifício. Em termos de implantação do edifício não existem propostas padronizadas. 
Cada projeto obedece a um perfil próprio, a partir de muita pesquisa, de uma política geral de 
implantação, até um detalhamento técnico, que leve a soluções personalizadas para os problemas 
encontrados. O arquiteto principal é o operador do projeto físico do centro comercial, estará 
ligado ao planejamento desde as fases iniciais, sendo de sua competência decisões controladoras 
do caráter, identidade e viabilidade do empreendimento. Das necessidades do edifício, fazem 
parte: a definição do mall; a composição de varejo (mix); resolução das unidades (âncoras, semi-
âncoras, satélites); praça de alimentação; estacionamento; sistema estrutural; materiais e 
acabamentos; instalações; serviços e manutenção; circulação vertical; iluminação; paisagismo; 
sinalização e comunicação visual (GRASSIOTTO, 2005). Neste texto, o que se pretende é 
levantar questões relacionadas à escolha de determinada geometria para o shopping center e sua 
influência na organização física das atividades componentes e também em aspectos 
comportamentais do usuário/consumidor, ou seja, refletir sobre o seu papel no aspecto funcional 
e qualitativo do empreendimento. Subsidiando as colocações são apresentadas as diversas 
tipologias de shopping centers existentes. Também são analisados exemplares nacionais e 
internacionais, de modo a ilustrar os diversos aspectos aqui comentados.  

2. TIPOLOGIAS DE SHOPPING CENTERS 

Os centros comerciais podem ser classificados sob diversas óticas, segundo autores de diferentes 
áreas de estudo. Este texto apresenta aspectos sobre a classificação quanto à dimensão física e 
econômica, quanto ao layout de projeto e, quanto às etapas evolutivas. 

2.1. Quanto à Dimensão Física e Econômica 

Diversos autores, incluindo a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), 
classificam neste quesito os shoppings como: tradicionais; verticais; sem âncoras; especializados; 
e outras variantes. Nos Estados Unidos os shoppings se desenvolveram predominantemente com 
uma tipologia horizontal, aberta, instalados em amplos terrenos nas periferias, utilizando 
materiais simples. Ao se expandirem para a Europa, incorporaram as características dos grandes 
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magazines, adotando a tipologia vertical, fechada, com materiais mais luxuosos, numa 
arquitetura mais elaborada. Instalaram-se em terrenos centrais menores e mais valorizados, 
muitas vezes visando a reabilitação de áreas urbanas deterioradas. No Brasil, os primeiros 
shoppings foram construídos seguindo ambos os modelos, americano e europeu, evoluindo para 
uma miscigenação em direção a particularidades da nossa cultura. O processo de 
desenvolvimento dos SCs resultou na definição de vários tipos. São três, os principais e 
tradicionais: o de vizinhança; o de comunidade; e o regional, classificação dada pela loja 
âncora (no de unidades – supermercado/loja de departamento), metragem quadrada, produtos 
ofertados e área de abrangência (GRASSIOTTO, 2005). O regional é o mais difundido no Brasil, 
que quando ultrapassa 75.000 m2 e incorpora mais lojas âncoras e semi-âncoras passa a ser 
considerado super-regional. Horizontais ou verticais, abertos ou fechados, os shoppings se 
diversificaram desenvolvendo-se em direção a outras tipologias. Os sem âncora (speciality 

centers) oferecem determinados artigos, se caracterizando pela especialização. Quando 
direcionados a consumidores específicos denominam-se centros polarizadores de compras 
(power centers) ou lojas destino (destination stores).  Os centros diretos de fábrica, os outlets, 
são tipos particulares dos centros polarizadores de compras (TAO, s.d). Os shoppings vêm 
incorporando cada vez mais novas atividades, complementares, de lazer e entretenimento, 
culturais, turismo e eventos, alimentação/gastronomia, dentre outros, e estão se tornando grandes 
complexos multifuncionais. São os centros multiuso, parques temáticos, centros de 
entretenimento, onde as lojas de departamento cedem espaço à âncora do lazer. Coleman (2006, 
p.64) considera a evolução dos shoppings regionais em cinco tipos: shopping regional de 
entretenimento (Regional Shopping & Leisure Centers); shopping regional das novas cidades 
(New Town Regional Malls); Lifestyle Centers, resorts de varejo (Retail Resorts); e centros 
comerciais híbridos (Hybrid Centers). Considera ainda como shoppings de tipologia emergente 
aqueles localizados em áreas especiais, como aeroportos, estações de metrô, de trem, dentre 
outros.    

2.2. Quanto ao Layout do Projeto 

Lima Filho (1971) classificou da seguinte maneira os padrões básicos de layouts de projeto: strip 

center (em I) – constituído por uma fila de lojas voltadas para o estacionamento, geralmente 
instaladas em prédio único e longo; em forma de L - dois blocos ligados um ao outro, geralmente 
localizados em esquinas; em forma de H, U, T, dumble e cluster – constituídos por lojas 
pontuais interligadas por circulações, geralmente com vários acessos; galeria – constituindo uma 
rua de pedestre, um mall, geralmente localizado em térreo de edifício, ao centro ou nas laterais, 
ou também em área central de dois edifícios frente a frente; conglomerado – que acontece em 
shoppings regionais com amplos estacionamentos, quando as lojas estão dispostas em torno de 
uma âncora central, num prédio único e compacto, permitindo curtas distâncias entre as unidades 
de venda. Atualmente são muito mais as formas apresentadas, principalmente devido à evolução 
para uma maior complexidade nos projetos. Alguns tipos de layout foram descartados e outros 
incorporados, como: unidades em forma de leque, de trapézio, triangulares, elípticos, circulares, 
dentre outros, comentados a seguir. 

2.3. Quanto às Etapas Evolutivas do Estabelecimento 

Gosling & Maitland (1976), classificaram os centros comerciais em três etapas evolutivas: 1º 
estágio - os shoppings eram abertos para o tempo, horizontais, possuíam até 100.000 m2, 
estacionamento amplo, contavam com duas lojas departamentais, um supermercado e 
aproximadamente 100 lojas satélites que definiam as circulações, ocupando diversas edificações, 
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geralmente na forma I ou L (Fig.1) 1 ; 2º estágio - os centros comerciais fecharam suas 
circulações, a cobertura foi a principal alteração e o relacionamento das lojas com as ruas 
adensou-se. Foi criado um espaço central de distribuição, o mall, ligando as âncoras (duas ou 
três) nas extremidades, num partido horizontal. Com apenas um piso, a circulação permaneceu 
com trajeto único, simples, linear, quebrada apenas para eliminar a monotonia. As circulações 
eram claras e largas, mas essa concepção dificultava a ampliação devido à localização das 
âncoras nas extremidades. Ainda assim, colunas ou outros obstáculos eram evitados, de modo a 
não prejudicar o visual das lojas. Com a adoção do uso de outras formas geométricas, como o H, 
U, T, e, conseqüente alteração na disposição das âncoras, ocorreu o encurtamento de distâncias, 
quebrando-se os corredores, adicionando-se praças no percurso, eliminando-se zonas fracas de 
negócios. A figura 22, com geometria em L, é exemplo dessa fase, e a figura 33, mostra o espaço 
central criado, a ampliação da largura do mall e com isso a possibilidade de instalação de 
quiosques ao longo do percurso. Em relação ao tamanho, os centros comerciais continuaram a 
contar com 100.000 m2, mas com as âncoras ocupando 50% desse total. As novas possibilidades 
de implantação permitiram a setorização do estacionamento; 3º estágio – a característica 
principal dessa fase foi a introdução de um segundo mall, um segundo nível, e, o shopping 
horizontal, foi sucedido pelo de níveis múltiplos. O mesmo aconteceu com os estacionamentos, 
que também passaram a ter vários níveis, apesar da maioria deles ainda acontecer no térreo. A 
figura 44 mostra a solução mais usada nessa época, o Yorktown Center de Victor Gruen, de 1968, 
contando com quatro âncoras. O aumento do número de âncoras ampliou a área total mais 
comum para 150.000 m2, mas as lojas individuais não cresceram. A solução em planta adotada 
foi a em forma de cruz, composta de nó central (quadrado ou retangular) quebrando finalmente a 
linearidade da circulação. Externamente, ficou clara a setorização dos estacionamentos. Outro 
aspecto incorporado ao planejamento geral nessa fase foi a reserva de espaço para expansão. O 
estágio mostra a incorporação de várias formas geométricas, dentre elas o uso do ângulo de 45º 
com a intenção de articular uma linha geométrica frontal, alterando a frente das lojas e 
estabelecendo os malls, como discretas entidades independentes das lojas, impondo daí em 
diante, sua forma característica. O supermercado, elemento vital do primeiro estágio, presente no 
segundo, se desloca do edifício principal para um imóvel anexo. Pequenas lojas especializadas e 
exóticas passam a ocupar seu espaço, tendo em vista o incremento da variedade. Vários centros 
se reestruturaram e internamente as plantas fechadas passaram a ter a forma praticamente 
circular, mais adequada para a incorporação de novas atividades. O abrandamento das 
circulações segue ocorrendo, na figura 55, o Sherway Gardens, mostra uma nova geometria – um 
“8” quase se fechando, prevendo a fase dos circuitos fechados e aberturas ao longo do mall. 
Gosling & Maitland (1976) terminam sua descrição evolutiva no estágio 3, mas a evolução 
continua; 4º estágio – neste estágio percebe-se a incorporação de funções não varejistas aos 
centros comerciais, no corpo do edifício principal, ou mesmo no seu entorno, refletindo funções 
dos antigos centros urbanos. A ampliação do raio de abrangência dos shoppings regionais 
permitiu usos secundários, incrementando a competição entre eles, encorajando a introdução de 
lazer, turismo, cultura e serviços adicionais como atração. Postos de serviços automotivos, lojas 
de conveniência, blocos de escritórios, hotéis, instituições públicas, dentre outros, estão entre as 
novas atividades agregadas. Esse processo evolutivo aconteceu espontaneamente. A crescente 

                                           
1 GOSLING D.; MAITLAND B. Design and Planning of Retail Systems. London: The Architectural Press Ltd., 
1976, p. 32.  
2 Ibid, p. 33.  
3 Ibid, p. 34. 
4 Ibid, p. 39. 
5 Ibid, p. 45. 
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valorização da terra no entorno de um shopping regional encorajou os empreendedores a adquirir 
áreas ao redor, tendo como objetivo o desenvolvimento numa escala cada vez mais ambiciosa e 
crescente. O agregar de atividades no entorno dos shoppings, numa evolução secundária e 
acidental, mas muito importante, dá a eles a característica de serem impulsionadores da 
ampliação do todo urbano, permitindo o surgimento de subcentros. Gosling & Maitland (1976) 
chamam esses complexos de centros integrados (integrated centers), no caso brasileiro, 
constituindo os complexos multiuso, ou multifuncionais. Nos E. U., existentes há muito tempo, 
mas recentes, por aqui. Esse tipo de empreendimento exige terrenos mais amplos. As âncoras 
internas se diversificam, sendo constituídas por: praças de alimentação; de eventos; de diversão; 
centros culturais; conjuntos esportivos; centros educacionais; etc., conforme a vocação local. A 
forma fechada, circular, se cristaliza como melhor opção para a distribuição do enorme leque de 
atividades, nos diversos segmentos, facilitando o acesso das pessoas e encurtando distâncias. 
Coleman (2006) adota o termo circuito (circuit) para a forma fechada que caracteriza os centros 
comerciais da atualidade. No próximo item, aprofunda-se na questão da geometria, destacando-
se seu importante papel na organização dos shopping centers contemporâneos, tanto no aspecto 
funcional mas também no qualitativo. 

3. A GEOMETRIA NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE SHOPPING CENTERS 

A geometria assume papel importante nos projetos arquitetônicos de shopping centers, pois 
qualquer que seja o tipo escolhido, dela deriva a resolução do mall, espaço vital, elemento 
definidor do caráter e identidade do centro comercial. Sendo o mall apenas uma circulação 
central, ou uma série de ruas principais e secundárias, com larguras diferenciadas, se abrindo em 
praças, nichos ou átrios criando focos, com arranjos independentes, simples ou em níveis, 
composto de alturas variadas ou constantes, é o fator preponderante na elaboração da cena, do 
cenário para o consumidor. Parte mais significativa do projeto, o mall é um espaço de circulação 
pública, responsável pela organização geral, união das diversas partes do shopping e distribuição 
das diversas atividades, promovendo simultaneamente segurança, conforto, rotas interessantes, 
relaxamento para o usuário, o prazer do window shopping, do vitrinar. Da resolução do mall, 
competência do arquiteto, depende o sucesso do empreendimento. São inúmeras as 
características essenciais que devem estar presentes em qualquer mall, e, grande parte delas, é 
mais ou menos favorecida pela escolha da geometria (GRASSIOTTO, 2005). Neste texto o foco 
principal são as reflexões acerca da melhor geometria para os shopping centers regionais, 
fechados, os mais adotados na realidade brasileira, apesar de muitas das questões aqui colocadas 
servirem também como diretrizes de projeto para shoppings abertos ou semi-abertos. Alguns 
objetivos principais devem ser atingidos com o design do mall, principal definidor do layout: a) 
oferecer um espaço único e interessante, conveniente, seguro e prazeroso; b) deve ser legível, de 
fácil entendimento, que permita a identificação dos diversos setores, mas sem monotonia - um 
elemento surpresa pode ser valioso estímulo à curiosidade e interesse; c) oferecer um 
balanceamento equilibrado de atrações de modo a permitir o máximo de fluxo em frente às lojas, 
para isso, conter elementos visando a quebra de espaços, mudanças de direção e promoção de 
interesse, como áreas de pausa, aberturas para cafés, estares, quiosques, exposições diversas 
culturais e/ou artísticas, praças de descanso, paisagismo e atividades promocionais - no entanto, 
cuidados devem ser tomados, pois o excesso de variedade pode dispersar a atenção do 
consumidor; d) âncoras, semi-âncoras, espaços de lazer e de alimentação devem ser posicionados 
de modo a gerar e reforçar o fluxo de pedestres; e) acessos e circulações devem atender ao fluxo 
de pedestres; f) apresentar uma planta cujo layout permita ao usuário caminhar em círculo, ou 
seja, exista um circuito que se fecha, pré-arranjado de modo que o consumidor possa entrar no 
edifício, percorrer suas unidades e sair pelo mesmo acesso, sem que tenha que retroceder ou 
repetir trajetos (COLEMAN, 2006); g) evitar a presença de paredes cegas e sinalização simétrica 
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duplicada para não gerar confusão, aconselhando-se a continuidade das vitrines entre um ponto 
focal e outro - o usuário tem que se localizar a partir das entradas maiores e das unidades 
âncoras; h) estabelecer ruas desenhadas com mudanças de direção a cada 50/60 m, evitando-se 
caminho óbvio de entrada e saída, corredores retos, estreitos e longos, pois profundidade visual 
provoca desinteresse e sensação de cansaço; i) apresentar circulações generosas, com mesmo 
grau de importância, larguras inferiores com estreitamentos inibe o acesso dos consumidores; j) 
evitar ruas sem saída, áreas mortas, garantindo o acesso a todas as atividades oferecidas e a 
realização de negócios; k) obedecer à regra de haver no máximo 200 a 250 m de distância entre 
pontos de interesse, observando-se a existência de áreas para pausas possíveis, que evitem o 
cansaço; l) contar com circulações que permitam o cruzamento de compradores para vitrinar 
entre lojas de um lado e de outro - larguras excessivas ou conjuntos de atrativos centrais muito 
longos prejudicam esse tipo de movimentação; m) evitar a presença de quiosques ou atrações 
centrais com dosséis elevados, pois prejudicam o livre visual; n) contar com pisos cujas texturas, 
cores e padrões formem uma composição geométrica harmônica inserida no contexto do partido 
do projeto, de modo a contribuir para a criação de um ambiente e cenário agradável, dos pontos 
de vista estético, prático e da identidade visual; o) proporcionar espaços confortáveis, bem 
iluminados, cuidados paisagisticamente, protegidos contra o clima, com qualidade ambiental; p) 
oferecer espaços identificáveis para eventos, apresentações, reuniões ocasionais, encontros 
sociais, q) oferecer detalhes diferenciais de modo a encorajar o usuário a interagir com os 
diversos ambientes, usufruir de experiências interessantes, promovendo a fidelização do 
consumidor (GRUEN, 1967; GOSLING & MAITLAND, 1976; BEDDINGTON, 1991; 
GRASSIOTTO, 2005; COLEMAN, 2006). 
No tocante ao dimensionamento, aconselha-se o projeto do mall com ruas de pelo menos 9 m de 
largura, para comportar atrações centrais como quiosques, esculturas, áreas de descanso, estar, 
paisagismo, dentre outros detalhes. São mais interessantes quando amplas, entre 10 e 15 m, pois 
comportam fluxo de pedestres em horários de pico, atrações variadas e mobiliário central. O 
dimensionamento sugerido parte do princípio de que deve haver espaço suficiente para o window 

shopper em consonância com a passagem de outros consumidores por trás dele, o que significa 
cerca de 3 m, gerando assim uma largura mínima de 6 m, entre fachadas opostas. Acessos e 
malls secundários não constituem atrativos aos consumidores, prejudicando os negócios de um 
modo geral. Os acessos principais devem ser generosos, contando com no mínimo 24 m de 
largura, se abrindo em praças e átrios, permitindo a realização de eventos e exposições. A 
inserção de átrio central no projeto possibilita várias alternativas para o mall. Solucionar todo o 
conjunto espacial em módulos, de forma assimétrica, permite flexibilidade arquitetônica, 
multiplicidade de usos e ampliações organizadas. Novas tecnologias (em especial na tipologia de 
vidros) favoreceram o surgimento de uma nova linguagem visual no interior dos shoppings. Os 
pés-direitos se alteraram, é possível a adoção de uma maior verticalidade, conforme a identidade 
e característica do centro comercial.  As novas edificações têm adotado pés direitos de 10 m ou 
acima, ao contrário de época anterior, quando essa medida variava entre 5 a 8 m, ou mesmo 3 m 
para as fachadas frontais das unidades. Nesse sentido, a escala e proporção foram alteradas, e, 
também a geometria espacial.  Iluminação cuidadosa nos ambientes é fundamental, quando 
inadequada, provoca desequilíbrio na realização de negócios, prejudicando parcela dos 
comerciantes. Um bom projeto, seja ele horizontal ou vertical, depende fundamentalmente da 
solução adotada para a iluminação natural (tipo de material, saídas de fumaça, controle de 
ventilação, facilidade de limpeza, controle de insolação, pé-direito, etc.). O emprego de zenitais 
faz parte da linguagem dos centros comerciais, são interessantes a cada intervalo, sendo 
inúmeras as alternativas de design. Merecem estudo sofisticado e detalhado, influindo 
profundamente na aparência e identidade do empreendimento. 
Nos shoppings verticais, as conseqüências funcionais e estéticas relativas à geometria adotada 
permanecem. A solução mais comum, nesse caso, é a resolução do percurso através de galerias 
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no entorno de vazios, opção que permite a entrada de luz natural nos diversos níveis, através da 
cobertura zenital de aço e vidro que geralmente acontece sobre o espaço central, que no térreo 
pode ser constituído por uma grande praça de eventos e convívio. O número de níveis de um 
shopping depende da área do terreno disponível, simultaneamente ao seu planejamento e fatores 
econômicos. A verticalização pode ser necessária para de obter faturamento compatível com 
retorno financeiro. O equilíbrio tem que ser conseguido, sendo fundamental uma boa resolução 
do projeto, já que as lojas situadas nos andares mais altos são mais difíceis de locar. Algumas 
questões são importantes de serem observadas em projetos de shoppings verticais, destacando-se: 
circulações simples e de fácil compreensão, ficando as lojas superiores à vista dos usuários 
através de vãos e galerias; âncoras que ocupem vários níveis; aberturas em intervalos que 
revelem os níveis superiores como elementos surpresa, no caso de circulações cobertas; presença 
de escadas rolantes e elevadores monumentais, panorâmicos, como forma de atração, de modo a 
encorajar o fluxo vertical; acessos para os pavimentos superiores mais vantajosos e melhores do 
que as saídas, pois é mais convidativo descer do que subir; uma comunicação visual bem feita 
que sinalize direções e diversas localizações, estrategicamente colocadas, facilitando assim o 
acesso e a circulação entre os níveis; presença de forte âncora de lazer e iluminação zenital 
natural, funcionando como ponto de atração para níveis superiores, esta, que provoca 
interessantes efeitos de integração interior exterior e, além disso, adiciona inúmeras alternativas 
de concepção projetual. Mais alguns aspectos, com maior ou menor intensidade, acabam 
interferindo na geometria do edifício: número, tamanho e disposição das lojas âncoras; 
distribuição, número e tamanho padrão das lojas satélites e sua relação com as âncoras e 
serviços; localização das atrações e facilidades; situação das entradas e saídas integrando 
circulações internas ao transporte público, circulação geral, de serviços, acessos, instalações de 
pessoal e de equipamentos; extensão e disposição dos estacionamentos. 
Conforme a geometria adotada na concepção do edifício, ocorre a interferência no arranjo do 
estacionamento, principalmente nas soluções horizontais. O projeto dos estacionamentos requer 
cuidados em sua solução geométrica, pois uma questão é essencial: o shopping center não tem 
que ser planejado para atender ao tráfego e sim o contrário, o tráfego tem que ser planejado para 
atender ao shopping. Portanto, o estudo do tráfego no entorno do centro comercial e 
internamente é fundamental, exigindo projeto especializado, pois a acessibilidade tem papel 
relevante no sucesso do empreendimento. Apesar de demandar trabalho de profissionais 
específicos (engenheiros de tráfego), cabe ao arquiteto principal e sua equipe a elaboração do 
projeto integrado, o equacionamento das soluções relativas à estrutura geral do sistema viário e 
suas particularidades contando com a assistência dos especialistas. O desenho do estacionamento 
incorpora e ao mesmo tempo define a imagem do centro comercial. Dá as boas vindas aos 
clientes, ficando visível a partir das principais vias de acesso ao complexo, livres de 
congestionamento, contando com fácil identificação dos seus pontos de entrada. Não pode dar 
impressão de um parque deserto, nesse sentido, a setorização é a melhor forma de organização, 
com as diversas partes tratadas em termos paisagísticos, com comunicação visual atraente, 
oferecendo ainda fácil circulação entre as vagas e pontos de acesso ao transporte público. A 
solução geométrica adotada, o design, facilita ou inibe o atendimento a certos princípios 
fundamentais: contar com um sistema viário fluente; possibilitar a transferência do tráfego de rua 
para o estacionamento do shopping e vice-versa sem obstáculos, gradualmente; estabelecer uma 
distância entre 120 e 200 m entre as entradas e saídas do shopping até suas interseções; 
proporcionar a organização dos setores de estacionamento em bolsões de até 800 veículos; 
garantir uma distribuição equilibrada do tráfego dentro dos limites do shopping, possibilitando 
ao usuário estacionar em qualquer um dos parques facilitando seu acesso ao setor desejado; 
viabilizar pontos de paradas rápidas para subida e descida de pessoas e/ou mercadorias, sem 
obstáculos; provimento de ruas internas que facilitem o estacionamento; estabelecer a separação 
entre tráfego dos consumidores e o de serviço, através da criação de ruas especiais dotadas de 
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áreas de carga e descarga, compatíveis com os veículos em uso; prover para a separação de 
movimentos, pequenas estações ou pontos de transporte coletivo e táxis, com áreas de espera e 
carga. Algumas escolhas de projeto alteram visivelmente a geometria apresentada. A adoção de 
uma via circular no entorno do edifício merece análise cuidadosa, pois ao mesmo tempo em que 
permite o “shopping window”, não pode causar transtorno aos pedestres. O consumidor precisa 
perceber que existem vagas disponíveis de acesso fácil, nesse sentido, a criação de 
estacionamento frontal às diversas lojas, com vagas visíveis a partir da rua é fundamental, pois 
num shopping de grandes dimensões, todos os lados são considerados como frentes. Lojas 
visíveis a partir do estacionamento evitam a sensação de isolamento. O desenho deve contemplar 
o quesito que não é conveniente que a distância percorrida pelo usuário, a pé, entre a vaga do 
veículo ou do ponto de ônibus e a entrada do shopping exceda 200 m, pois os consumidores não 
se propõem a andar muito para efetuar compras rápidas, só fazem isso no caso de compras 
demoradas. Arranjos eficientes de vagas são conseguidos com ângulos de 90º, 60º, 45º, 30º, 
conforme conveniência, considerando-se que a finalidade do estacionamento não é obter o maior 
número de vagas em determinado período de tempo, mas sim, garantir a fluidez da circulação e a 
rotatividade. O ângulo escolhido tem que ser o adequado para cada caso, o de 90º, é o mais 
econômico, no entanto, outros ângulos favorecem os pedestres, pois geralmente envolvem 
soluções de mão única, exigindo pequenas ilhas para o arranjo dos carros, permitindo o 
caminhar. As ilhas de estacionamento precisam se voltar para o centro comercial, para suas 
entradas, reduzindo distâncias e mostrando a direção das lojas aos consumidores. Por vezes a 
falta de espaço exige a adoção de estacionamento em níveis, que merece atenção especial, 
principalmente no tocante à escolha do sistema estrutural, pois um projeto inadequado pode 
comprometer o caráter e a escala do shopping. Qualquer que seja a alternativa escolhida, sua 
solução deve levar o consumidor diretamente ao mall central, através de esteiras, escadas 
rolantes, ou elevadores (GRUEN, 1967; GOSLING & MAITLAND, 1976; BEDDINGTON, 
1991; GRASSIOTTO, 2005; COLEMAN, 2006). 

4. PARTICULARIDADES DA GEOMETRIA EM EXEMPLARES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

O Flórida Mall, em Orlando (Fig.6)6 é um bom exemplo de shopping center tipo tradicional, 
periférico e horizontal. Sua geometria se apresenta conforme o segundo estágio de Gosling 
(1976), com um único corredor central interligando as diversas âncoras localizadas nas 
extremidades. Sua entrada principal dá acesso direto à praça da alimentação e as âncoras 
constituem acessos secundários. O problema nesse tipo de solução linear, é que o usuário é 
obrigado a ir e voltar pelo mesmo caminho, para percorrer todas as atividades do mall e retornar 
para a mesma porta de acesso. Não existe um incentivo à permanência do usuário no interior do 
shopping, pelo contrário, os acessos secundários favorecem a entrada por uma âncora, a 
realização de uma compra, e a rápida saída. O Shopping Taboão da Serra, em Taboão da Serra, 
S.P. (Fig.7) 7 , apesar de recente (2002), apresenta planta linear, uma rua com atividades 
distribuídas de ambos os lados, solução fora de época, já que o usuário tem que percorrer duas 
vezes o mesmo caminho para chegar a seu veículo ou ao ponto de ônibus. Além disso, o 
estacionamento concentrou-se na área frontal do shopping, num amplo retângulo, cuja sensação 
visual é a de um deserto, com alguns poucos veículos estacionados. A solução linear mostra-se 
interessante quando o shopping center for em dois níveis, pois nesse caso, o pedestre pode entrar 
e sair do edifício a partir de um mesmo acesso, percorrendo ambos os níveis em sentidos 

                                           
6 TAO, L. M. American Shopping Centers. Tokyo: Shotenkenchiku-sha Co., Ltd., s.d., p. 140. 
7SHOPPING TABOÃO DA SERRA. Disponível em: www.shoppingtaboao.com.br. Acesso em 04 fev. 2005.  



8 

opostos.  Dessa forma estará realizando um percurso circular, um circuito fechado, o ideal para o 
shopping window e o compartilhar das diversas atividades do shopping.  Importante exemplo 
internacional desse formato é o Mall at Millenia em Orlando, inaugurado em 2002. O shopping 
recebeu o prêmio por inovação de projeto e construção do International Council of Shopping 

Centers, parte do 28
th

 Annual International Design and Development Awards, em 
reconhecimento à relevância e criatividade de novos projetos, expansões ou requalificação de 
espaços varejistas. A arquitetura em dois níveis se utiliza das formas geométricas do círculo, 
quadrado e triângulo, como base para o espaço interior e exterior. O destaque fica por conta de 
uma estrutura de aço inoxidável aparente, combinada com o vidro, pedra e madeira, em formato 
de “S”, a cobertura zenital para iluminação natural sobre o mall principal com 20 m de pé direito 
(ICSC, 2005). As figuras 88 e 99 mostram o detalhe da cobertura em S, a partir do interior do 
shopping e a partir do exterior. Destaca-se o mall com a mesma geometria, que funciona 
perfeitamente para quebrar a visão de profundidade do pedestre, que poderia se sentir 
desanimado no percurso, caso não houvesse esse efeito. No Brasil, o BarraShopping no Rio de 
Janeiro (Fig.1010 e 1111) é um excelente exemplo que contempla essa layout, que além dos níveis, 
conta com inúmeras quebras de direção ao longo do mall, possibilitando um trajeto dinâmico, 
atraente e não cansativo, apesar dos 4 km de vitrines. A geometria permite ainda um 
estacionamento em bolsas, setorizado, onde sempre alguns veículos estão estacionados, 
eliminando a sensação de deserto, proporcionando, portanto, um visual agradável e de shopping 
bem freqüentado. As figuras 1212 e 1313 mostram um aspecto recorrente no interior dos centros 
comerciais verticais, a adoção de galerias no entorno de vazios em todos os níveis, com entrada 
de luz natural, através de coberturas zenitais de aço e vidro, sobre o espaço central do térreo, uma 
grande praça de eventos, no Mall of America em Minneapolis, E.U., e, no Bluewater, em Kent,  
Reino Unido. Em ambos, percebe-se nitidamente a adoção do circuito fechado para a 
movimentação dos pedestres. A figura 14 14  mostra a solução geométrica conseguida, após 
inúmeras remodelações no Shopping Morumbi, de S. Paulo. Atualmente a resolução do mall 

acontece em diversos setores circulares, quatro, não apresentando áreas mortas e suas âncoras de 
funções diversificadas estão distribuídas ao longo do percurso. Exteriormente a solução adotada 
permite o estacionamento em bolsões. O Centro Comercial Leste Aricanduva (Fig.15)15 mostra 
em sua geometria a adoção do ângulo de 45º, no entanto o circuito fechado não acontece em seu 
todo. Possui um braço isolado prejudicando o percurso do usuário, que por cansaço ou preguiça 
pode ignorar o trecho optando pelo circuito fechado, mais cômodo e agradável. No entanto o 
ângulo adotado favorece a resolução do estacionamento em bolsas. A figura 1616 mostra a planta 
em forma de P do Shopping Interlagos, térreo, na cidade de S. Paulo. A parte fechada é 
constituída por duas grandes áreas circulares, concêntricas, onde é possível notar-se a não 
existência de áreas mortas e a distribuição equilibrada das lojas satélites e âncoras ao longo do 

                                           
8 THE MALL at Millenia Opens OCT 18. Disponível em: www.thedibb.cp.uk/forums/. Acesso em 14 fev. 2005. 
9 THE MALL AT MILLENIA. Disponível em: www.mallatmillenia.com. Acesso em 14 fev. 2005. 
10 GUIA de Compras e Serviços BarraShopping. Riode Janeiro: s. d..  
11 BARRASHOPPING/New York City Center. Disp. em: www.lojistas.net/ss/nycc.htm. Acesso em 18 mar. 2005. 
12 COLEMAN, P. Shopping Environments – evolution, planning and design. Oxford: Elsevier Ltd., 2006, p. 83. 
13 Ibid, p.88. 
14 CAA Corretores Autônomos Associados. Morumbi Shopping. Disponível em: 
www.caacorretora.com.br/shopping/. Acesso em 16 fev. 2005. 
15 CENTRO Comercial Leste Aricanduva. Foto do autor, ago. 2004. 
16 COMPLEXO Comercial Shopping Interlagos. Shopping Interlagos. Disponível em 
www.portaldoshopping.com.br/minisite.asp?.  Acesso em 27 jul. 2009. 
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percurso, que oferece ainda ao pedestre o contato equitativo com as unidades, distâncias curtas, 
fluxo contínuo, e, a possibilidade de entrada e saída pela mesma porta. A perna do P, ou seja, a 
parte aberta corresponde à ligação com o hipermercado (a grande âncora anexa), que abriga lojas 
de serviço, que não necessitam localização no circuito fechado. No exterior, a setorização no 
estacionamento é facilitada pela geometria adotada.  Inaugurado em 2002, o Parque D. Pedro 
de Campinas, com mais de 1,5 km de vitrines, está organizado em planta retangular, secionada 
por pequenas praças retangulares, circulares, ovaladas ou mesmo de formato irregular. A figura 
1717 mostra o mall com forma levemente ondulada. Extensões demasiadas, carentes de mudanças 
de direção interessantes, principalmente nos lados maiores do retângulo com aproximadamente 
600 m, provocam sensação de cansaço no pedestre, que visualiza corredores sem fim. Talvez 
pela criação do aspecto de grandiosidade do projeto, tenha se dado menor atenção ao importante 
aspecto de proporcionar ao pedestre um passeio despreocupado e envolvimento em atrações 
sucessivas. A fragmentação da circulação poderia ter sido mais elaborada, composta de pequenos 
trechos com alterações de rumos mais marcantes, interceptadas por praças de permanência ou 
atividades diversificadas mais atraentes, de modo a eliminar a monotonia a cada 40 ou 50 m. A 
grandiosa praça de alimentação localizada no centro do edifício, é outro fator prejudicial ao 
caminhar do pedestre, que é obrigado a interromper seu percurso para atravessar a praça, 
adentrá-la, ou contorná-la precariamente no nível superior. A geometria escolhida prejudicou 
também a organização do estacionamento que não pode ser resolvido em bolsas, se apresentando 
de forma linear. No entanto, são inúmeros os pontos positivos a serem destacados ao longo do 
mall: setores diferenciados repletos por áreas de estar, comunicação visual, paisagismo esmerado 
e iluminação natural e artificial; cuidado na seleção dos pisos e utilização de materiais 
peculiares, de modo a salientar diferentes usos nos espaços; presença de mobiliário e decoração 
interativa, permitindo a relação usuário x centro comercial; presença de praças de estar e 
permanência aconchegantes; localização de quiosques de lanches em vários pontos quebrando a 
monotonia, já que a praça de alimentação concentra-se na área central do shopping; 
dimensionamento adequado das circulações, permitindo o cruzamento dos window-shoppers; 
dentre outros (GRASSIOTTO, 2005). A alteração da geometria tem sido muitas vezes, o motivo 
das remodelações de shopping centers. Tendo em vista tornar o percurso mais agradável ao 
usuário, com opção de circuito fechado, aliado à mudança de posicionamento de âncoras e 
alteração do dimensionamento de unidades e circulações, muitos shoppings conseguiram 
revitalizar-se e evoluir. É o caso do Shopping Iguatemi de S. Paulo, primeiro shopping 
brasileiro, que após inúmeras reformas, continua sendo o empreendimento que mais vende por 
metro quadrado em solo brasileiro. Implantado em seu primeiro momento com uma geometria 
em forma de H, atualmente teve diversas áreas com circulações abrandadas, unidas de modo a 
oferecer circuitos fechados ao usuário consumidor, inclusive abrigando setores especializados, 
como griffes internacionais e nacionais, pequenas lojas satélites, e, a possibilidade de criação de 
espaços de eventos e praças de alimentação. A figura 1818 mostra imagens de alterações. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde os primeiros momentos da existência dos shopping centers procura-se a melhor maneira 
de se atrair o consumidor e de envolvê-lo, para que ele possa ter uma experiência agradável e ao 
mesmo tempo realizar suas compras. A evolução do layout partiu da adoção de uma simples 
organização linear para contar, hoje em dia, com inúmeras opções complexas de geometria, 
utilizando curvas e ângulos diversos (Fig.1919). Ao longo do texto, foram colocados objetivos a 

                                           
17 AU ESPECIAL. Shopping Centers. São Paulo: PINI, mai. 2002, p. 20.  
18 PREFEITURA MUNICIPAL DE S. PAULO – arquivos. Planta cedida em 2000. 
19 COLEMAN, P. Shopping Environments - evolution, planning and design. Oxford: Elsevier Ltd., 2006, p. 330.  
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serem atingidos com a resolução do mall, diretrizes para elaboração de projetos arquitetônicos. 
Comentários foram feitos acerca da geometria adotada em exemplares nacionais e internacionais, 
a fim de ilustrar o ponto de vista exposto. Finalmente, deve-se destacar, que a escolha da 
geometria mais adequada, seja qual for a forma adotada e seu correto dimensionamento, 
influencia a resolução funcional do shopping center através da distribuição de suas atividades, 
numa melhor integração interior/exterior, estabelece o seu caráter e influencia na memória 
qualitativa do usuário em relação ao espaço vivenciado. Os detalhes qualitativos incorporados ao 
projeto irão ainda, constituir os diferenciais entre um empreendimento e outro, e favorecer a 
fidelização do usuário/consumidor. 

Figura 1:  Short Hill 
Shopping Centre. 

Figura 2: North 

Park Shopping 

Figura 3: Randhurst 
Shopping Centre. 

Figura 4:  Yorktown 
Centre. 

Figura 5: Sherway 

Gardens Shopping 

Centre.  

Figura 6:  The Florida 

Mall. 

Figura 7:  Shopping 

Center Taboão. 

Figura 8:  Mall At 

Millenia.  

Figura 9:  Mall At 

Millenia - interior. 

Figura 10/11:  

BarraShopping -  2o 

nível e implantação. 

Figura 12: Mall of 
America.  

Figura 13: Bluewater.  Figura 14: Morumbi 

Shopping. 

 Figura 15:  Centro Comercial 

Leste Aricanduva.  



11 

 
 

6. REFERÊNCIAS 

BEDDINGTON, Nadine. Shopping Centers Retail Development, Design and Manegement. 2nd 

ed.. Cambridge: Butterworth Architecture, University Press, 1991.  
 
COLEMAN, Peter. Shopping Environments Evolution, Planning and Design. Oxford, U.K.: 
Elsevier Ltd., 2006. 
 
GOSLING, David; MAITLAND, Barry. Design and Planning of Retail Systems. London: The 
Architectural Press Ltd., 1976. 
 
GRASSIOTTO, M. L. F. A dinâmica do processo evolutivo dos centros comerciais: aspectos do 

planejamento físico. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de S. 
Paulo, 2005, 421p.  Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo. 
 
GRUEN, Victor; SMITH, Larry. Shopping Towns USA. The Planning of Shopping Centers. 
Fouth Printing. New York: Reinhold Publishing Company, 1967. 
  
LIMA FILHO, Alberto de Oliveira. Shopping Centers – E.U.A. vs. Brasil Uma Análise 

Mercadológica Comparativa. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1971. 
 
TAO, I.M. American Shopping Centers. Tokyo: Shotenkenchiku-sha Co., Ltd., s.d.. 

Figura 16: Complexo Comercial Shopping 

Interlagos. 

Figura 17:  Shopping Parque D. Pedro. 

Figura 18: Shopping 

Center Iguatemi. 
Figura 19: Geometria linear 

ou em circuito. 


