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 CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA 

DECRETO N° 15.758/14 

Empreendimento: Aroeira Empreendimentos e Participações LTDA. 
 

1. DADOS CADASTRAIS DO EMPREENDIMENTO E DOS RESPONSÁVEIS LEGAL E TÉCNICO 
1.1 EMPREENDIMENTO 
NOME 

Aroeira Empreendimentos e Participações LTDA. 
CNPJ (SE HOUVER) 

10.480.533/0002-52 
ENDEREÇO (RUA, AV., PÇA., ETC.) 

Rua Erê 
N.º 

207 

COMPLEMENTO 

- 
BAIRRO 

Prado 
MUNICÍPIO 

Belo Horizonte 

UF 

MG 
CEP 

30.411-052 
LOTE(S) ENVOLVIDO(S) 

Lote 02A da quadra 176 
ÍNDICE(S) CADASTRAL(IS) DO(S) IPTU(S) 

104.176 .002A.001-6 

1.2 RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO 
NOME 

Bruno Luciano Henriques 

CPF 

541.973.176-20 
ENDEREÇO (RUA, AV., PÇA., ETC.) 

Rua Paul Bouthilier 
N.º 

37 
COMPLEMENTO 

- 
BAIRRO 

Mangabeiras 
MUNICÍPIO 

Belo Horizonte 
UF 

MG 
CEP 

30.315-010 
TELEFONE (DDD / Nº) 

(31) 2111-8888  

(31)2111-8854 

FAX (DDD / Nº) 

(31) 2111-8888  

(31)2111-8854 

EMAIL 

bruno@bdg.net.br 

DATA 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO 
 

1.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ARQUITETÔNICO 
RAZÃO SOCIAL:  

FarKasVölGyi Arquitetura Ltda. 
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

Bernardo dos Mares Guia Farkasvölgyi 
REGISTRO CAU:  

A17243-0 
ENDEREÇO (RUA, AV., PÇA., ETC.):  

Rua Barão de Macaúbas 
N.º:  

460 
COMPLEMENTO:  

19º andar 
BAIRRO:  

Santo Antônio 
MUNICÍPIO:  

Belo Horizonte 
UF:  

MG 
CEP:  

30.350-090 
TELEFONE (DDD / Nº) 

(31) 2552-0001 
FAX (DDD / Nº) 

(31) 2552-0001 

EMAIL 

diretoria@fkvg.com.br 
DATA 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EMPREENDIMENTO 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA - OUS 
2.1 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA 
Apresentar breve descrição da proposta de operação urbana simplificada, contemplando a finalidade da intervenção proposta, os parâmetros especiais 
pretendidos e o interesse público envolvido na proposta. 

A Operação Urbana Simplificada proposta pretende viabilizar a implantação do empreendimento 
“Prado Shopping” através da flexibilização do coeficiente de aproveitamento de 2,0 para 2,3; 

Pela legislação vigente, o CA máximo é igual a 2,0 sendo que: 1,5 se dá através do zoneamento (ZAP 
– Zona de Adensamento Preferencial); 0,2 através da Outorga de Direito de Construir (ODC) em 
função de ajardinamento frontal; e 0,3 através de aquisição de Transferência de Direito de Construir 
(TDC). 
2.2 ENQUADRAMENTO: JUSTIFICATIVA DO INTERESSE PÚBLICO DA OUS 
Identificar conforme o art. 66 da Lei n° 7.165/96, alterada pela Lei n° 9.959/10 o interesse público que motiva a operação urbana simplificada. 

Conforme a proposta apresentada e suas contrapartidas, conclui-se que os interesses públicos que 
motivam a Operação Urbana são: 

II - abertura de vias ou melhorias no sistema viário; 
2.3 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA 
Apresentar, caso possua, proposta de contrapartida em função dos benefícios conferidos ao empreendimento pela OUS. 
Observação: Conforme previsto no parágrafo único do art. 3º do Decreto 15.758/2014, “o cálculo da contrapartida deverá considerar todos os benefícios 
econômicos concedidos em função da modificação de regras da legislação urbanística, ambiental e de preservação do patrimônio aplicáveis à área, 
inclusive aqueles não relacionados à concessão de potencial construtivo adicional.” 

A contrapartida da Operação Urbana proposta a ser paga em função dos benefícios concedidos ainda 
está sendo discutida pela PBH e empreendedor. 
2.4 LOCALIZAÇÃO 
Apresentar como Anexo, identificando como referência ao item 2.4, mapa ou croqui em escala mínima de 1:10.000 contendo a localização do 
empreendimento e os principais pontos de referência do entorno. 
2.5 CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO 
2.5.1 Situação atual do terreno: Descrever como Anexo, identificando como referência ao item 2.5, a situação atual do terreno do empreendimento 
considerando as edificações existentes, seu estado de conservação, as áreas livres, a presença de árvores e/ou a cobertura vegetal de relevância 
ambiental, o relevo e a condição ambiental, a caracterização das ocupações regulares ou irregulares existentes no mesmo. Caracterizar ainda os 
acessos ao terreno identificando sua inserção no sistema viário e cicloviário e de transporte coletivo. Apresentar fotografias do terreno sendo: 
A. vista(s) aérea(s) com identificação dos itens acima descritos; 
B. fotos dó imóvel, contemplando todas as fachadas e/ou visadas inseridas no contexto do entorno, tomando como referência o ponto de vista do 

observador. 
2.5.2 ÁREAS PROTEGIDAS: Identificar a presença de aspectos ambientais relevantes e os elementos ambientalmente protegidos existentes no 
terreno do empreendimento 

 
 

Curso d’água  
 

Nascentes e olhos 
d’água 

 
 

Topo de morro  
 

Encostas com declividade superior a 
45º, equivalente a 100% 

 
 

Lagoas, lagos ou reservatórios d’água 
naturais ou artificiais 

2.6 SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO AO PARCELAMENTO 

X 
 

LOTE OU CONJUNTO DE LOTES APROVADOS  
 

TERRENO INDIVISO 

2.5.1 O parcelamento demanda alterações do sistema vário existente ou abertura de novas vias? X 
 

NÃO  
 

SIM 

2.5.2 Possui parecer emitido pela Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana (SMARU)? X 
 

NÃO  
 

SIM 

2.5.3 Possui laudo válido para parcelamento do solo, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)? X 
 

NÃO  
 

SIM 

2.7 SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM RELAÇÃO AO TERRENO E À EDIFICAÇÃO (SE FOR O CASO) 
2.6.1 SITUAÇÃO DA ATIVIDADE 

 
 

Funcionamento da atividade existente X 
 

Instalação de nova atividade  
 

Ampliação de área utilizada pela(s) 
atividades(s) existente(s) 

2.6.2 INTERVENÇÕES NO TERRENO 

 
 

Sem necessidade de alterações 

X 
 

Alterações da área permeável. Qual?  Está previsto que 21,31% do terreno será Área Permeável. 
 
 

Com necessidade de alterações (movimentação de terra, supressão da vegetação, entre outros). Quais?  
2.6.3 INTERVENÇÕES NA EDIFICAÇÃO 

 
 

Adequação / reforma sem acréscimo de área X 
 

Edificação a construir  
 

Sem necessidade de modificação / adequação / 
reforma 

X 
 

Necessidade de demolição total ou parcial  
 

Acréscimo de área construída  
 

Alteração da taxa de ocupação.  
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2.8 ENQUADRAMENTO NO DECRETO 15.678/2014 (OBRAS INACABADAS) 
O EMPREENDIMENTO SE ENQUADRA NO DECRETO 15.678/2014 (OBRAS INACABADAS)? 

X 
 

NÃO  
 

SIM. Especifique o número do processo SMARU:  

O PROCESSO FOI AVALIADO PELA COMISSÃO INSTITUÍDA PELO DECRETO 15.678/2014? (preencher somente em caso de enquadramento no Decreto 15.678/2014) 

 
 

NÃO  
 

SIM. Especifique a avaliação da comissão:  
 

DEFERIDO  
 

INDEFERIDO 

2.9 REGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO (NO CASO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES) 

 
 

POSSUI CERTIDÃO DE BAIXA DE CONSTRUÇÃO  

 
 

POSSUI ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 
Nº DO ALVARÁ ÁREA ESPECIFICADA NO ALVARÁ VALIDADE 

 

 
 

EM FASE DE REULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PELA LEI N º 9.074/2005 
Nº DO PROCESSO 
 

2.10 PROTOCOLOS PRÉVIOS 
Existem protocolos prévios na PBH que tratam do empreendimento em questão?   

 

NÃO X 
 

SIM. Especifique abaixo: 

ÓRGÃO SOLICITAÇÃO Nº DO PROCESSO OU PROTOCOLO 

Secretaria Municipal Adjunta de 
Regulação Urbana - SMARU 

Licenciamento de empreendimento 
de impacto: requerimento de OLEI 0254720 

Apresentar como Anexo, identificando como referência ao item 2.10, pareceres de outros órgãos (CDPCM-BH e outros órgãos de proteção do patrimônio 
cultural, SMARU, SMMA, BHTRANS) caso existentes. 
2.11 CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA DO EMPREENDIMENTO 
2.11.1 Apresentar como Anexo, identificando como referência ao item 2.11.1, breve memorial descritivo da concepção arquitetônica e urbanística do 
empreendimento, incluindo informações do público alvo e do programa arquitetônico e urbanístico. Para empreendimentos em bens tombados e 
protegidos, o memorial descritivo deverá levar em consideração as edificações tombadas e de valor histórico do conjunto ao qual o empreendimento 
está inserido. 
2.11.2 Apresentar como Anexo, identificando como referência ao item 2.11.2, o estudo arquitetônico do empreendimento, contendo: 

A.  croqui ou planta de implantação, com indicação das edificações existentes, novas construções e demolições, se for o caso, a localização prevista 
para acesso de pedestres, bicicletas, veículos leves e de carga ao empreendimento, a concepção básica de tratamento para as áreas abertas do 
empreendimento, as áreas de fruição pública e de afastamento frontal, com identificação das áreas permeáveis sobre terreno natural a serem 
mantidas ou criadas; 

B. os volumes de massa propostos para a implantação do empreendimento, inseridos no contexto do entorno, tomando como referência o ponto de 
vista do observador; 

C. desenhos e imagens necessários à compreensão do programa arquitetônico.  
2.11.3 Apenas para Helipontos (apresentar como Anexo, identificando como referência ao item 2.11.3): 

A. Apresentar modelagem 3D volumétrica com a localização do heliponto e dos edifícios vizinhos, identificando, as rampas de aproximação e saída 
do heliponto. 

B. Indicar o número de pousos e decolagens pretendidos por dia e o horário de funcionamento (durante a semana e finais de semana).  
C. Especificar a utilização do equipamento: atendimento aeromédico, exploração comercial, exploração particular, etc. Descrever e justificar. 
D. Identificar a área de vizinhança potencialmente afetada indicando os helipontos existentes nas imediações do imóvel objeto, assim como as 

edificações mais sensíveis ao ruído, tais como: estabelecimentos de ensino, hospitais, maternidades, prontos-socorros, creches, asilos, 
orfanatos, sanatórios, casas de repouso e geriátricas e demais equipamentos sensíveis existentes.  

Não se aplica 
 

2.12 CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS 
USO 

 
 

RESIDENCIAL X 
 

COMÉRCIO X 
 

SERVIÇOS  
 

SERVIÇOS DE USO 
COLETIVO 

 
 

INDÚSTRIA  
 

AGRICULTURA URBANA 

Detalhar, através do preenchimento do quadro abaixo, as atividades existentes e/ou pretendidas e as respectivas áreas, indicando os pavimentos e/ou 
blocos em que se localizam. (inserir mais linhas caso necessário) 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVDADES 

Pavimento(s) / bloco(s) 
Atividades 
existentes 

Atividades previstas Área bruta (m²) Área Líquida (m²) Área utilizada (m²) 

Carga e Descarga - Carga e Descarga 3.581,01m² 3.038,32m² 3.581,01m² 

3º Estacionamento - Estacionamento 10.987,29m² 519,67m² 10.987,29m² 

2º Estacionamento - Estacionamento 10.861,53m² 585,99m² 10.861,53m² 

1º Estacionamento - Estacionamento 10.410,96m² 757,01m² 10.410,96m² 

1º Pavimento - Shopping 10.890,40m² 9.365,75m² 10.890,40m² 

2º Pavimento - Shopping 10.127,78m² 8.709,89m² 10.127,78m² 
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3º Pavimento - Shopping 10.043,81m² 8.637,68m² 10.043,81m² 

4º Pavimento  - Shopping/Cinema 3.923,78m² 3.374,45m² 9.814,65m² 

Cobertura -  Caixa 
D’água/Cinema 2.735,19m² 2.352,26m² 2.735,19m² 

TOTAIS: 73.561,75 37.341,02 79.452,62 

2.13 SUSTENTABILIDADE DO EMPREENDIMENTO – IDENTIFICAR SE HÁ PREVISÃO DOS SEGUINTES DISPOSITIVOS E 
DESCREVÊ-LOS: 

 
 

Sistema solar de aquecimento de água (especificar a capacidade e as dependências atendidas). 

 
 

Sistema de reaproveitamento de águas pluviais. 

X 
 

Dispositivos de controle de águas pluviais (caixas de captação e drenagem, cobertura verde, pavimentos permeáveis, trincheiras de infiltração, etc.). 

 
 

Sistema de tratamento e reaproveitamento de águas cinzas. 

X 
 

Dispositivos hidráulicos economizadores de água. 

X 
 

Dispositivos economizadores de energia elétrica. 

 
 

Previsão de programas de eficiência energética ou utilização de outras fontes de energia 

X 
 

Especificações de materiais com “certificação verde”. 

 
 

Incentivo ao uso de transportes alternativos e coletivos (disponibilização de bicicletário, transporte coletivo para funcionários, estacionamento para 
ônibus e vans, etc.). 

X 
 

Previsão ou existência de equipamentos e programas de coleta seletiva de resíduos sólidos. 

 
 

Outros. Especificar 
DESCRIÇÃO: 

2.14 OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
2.13.1 MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS:  
Os dados das tabelas a seguir devem ser estimados e obtidos por meio da realização de pesquisas no próprio empreendimento quando existente. No 
caso de empreendimentos novos, analisar similares. As pesquisas devem ser apresentadas, em anexo, conforme as seguintes orientações. 

− Descrever a metodologia adotada, sobretudo quando justificar estimativas; 
− Indicar o período da realização das pesquisas; 
− Apresentar os resultados das pesquisas ou estimativas de forma conclusiva destacando os valores absolutos. 

Para o cálculo das viagens geradas pelo Shopping Center foi utilizado o modelo proposto por Goldner e Portugal 
(2003) para shopping centers sem supermercados, conforme apresentado a seguir: 

Goldner e Portugal - Modelo geral de geração de viagens para shopping centers sem supermercados

Área Bruta Locável do Shopping (m2) 25.280

Volume médio de automóveis às sextas feiras e aos sábados:

No dia
No pico da tarde, percentuais 

de Goldner (1994)

Volsab = 2.057,398 + 0,308 x ABL = 9.844 * 8,98% = 884

Volsex = 433,145 + 0,260 x ABL = 6.998 * 9,88% = 691  

Conforme modelo apresentado, o shopping atraíra nas sextas feiras 6.998 viagens de automóveis em um dia e 
691 viagens de automóveis no pico da tarde, das sextas feiras. 

Estudos elaborados pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo consideram que durante o pico da 
tarde o fluxo de saída de um shopping equivale a 65% do fluxo de entrada e que um Shopping Center sem 
supermercado não gera viagens no horário de pico da manhã, uma vez que o horário de abertura de suas lojas é 
posterior a este horário de pico.  

Desta maneira, podemos considerar que o empreendimento produzirá na sexta feira um fluxo de saída de 691 x 
65% = 449 veículos, totalizando, no pico da tarde, 1.140 viagens geradas. 

Para o calculo da movimentação de pessoas fixa e flutuante foi utilizada metodologias existentes desenvolvidas 
por Goldner e ABRASCE, conforme apresentado a seguir. 

• População flutuante: de acordo com estudo da escolha modal para shopping centers brasileiros, 
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elaborado por Goldner (1994), a média de pessoas por automóvel é de 2,83. 

• População fixa: de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE, para 
quantificação de funcionários calcula-se 0,03 funcionários por m² de ABL, totalizando assim 758 
funcionários para o empreendimento. Conforme pesquisa de divisão modal realizada com funcionários 
de empreendimento similar, demonstrou que 79% dos funcionários do turno da manhã e 83% do turno 
da tarde/noite utilizam o transporte público como meio de locomoção até o local de trabalho. A partir 
desta pesquisa foi possível estipular qual seria o meio de transporte utilizado pelos 758 funcionários do 
Prado Shopping. 

TIPO DE USUÁRIO 
MEIO DE TRANSPORTE ADOTADO 

Transporte Coletivo A pé Motocicletas Automóveis Outros 

Nº de funcionários 600 05 137 15 600 
Nº de Clientes / visitantes 
/ Usuários 19.709 3.835 27.859 1.864 19.709 

Nº de fornecedores 0 0 50 30 0 

POPULAÇÃO FIXA - Total de funcionários: 758 

POULAÇÃO FLUTUANTE - Total de clientes, visitantes, usuários e fornecedores: 53.264 

Horário de turnos de trabalho ou horário de 
funcionamento  

Durante a semana Comercial 

Durante finais de semana Comercial 
Previsão de expansão futura e/ou de funcionamento de outras atividades (especificar): 

Não se aplica 
2.3.2 Movimentação de pessoas (apenas para Helipontos):  
A. Número estimado de usuários fixos:  
B. Número estimado de usuários visitantes:  

Não se aplica 
 

2.15 PARÂMETROS LEGAIS E PREVISTOS PARA O EMPREENDIMENTO 
Os dados a seguir devem ser preenchidos a partir do que já estiver previsto para o empreendimento, podendo ser aproximados caso não haja projeto 
arquitetônico definido. O objetivo é caracterizar a proposta e subsidiar a análise e emissão de diretrizes urbanísticas para a área objeto da OUS pela 
Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, conforme previsto no  inciso II, § 1º, art. 2º do Decreto 15.758/2014. 
A. Área total do terreno (m²) Real: 16.194,44m² CP: 16.219,70 m² 
B. Coeficiente de Aproveitamento Previsto: 2,30 Legislação vigente: CA máximo=2,0 

C. Área total edificada (m²) Total: 73.561,75 m² 
D. Área líquida (m²) Total: 37.341,02 m² 
E. Área de fruição pública (m²) Total: 4.603,18 m² 

F. Área permeável (m²) 

Sobre terreno natural: 3.456,95 m² 
Sobre lajes, jardineiras ou pavimentos elevados: Não há 

Total previsto: 3.456,95 m² 
Legislação vigente: 20% (3.243,94 m²) 

G.  Caixa de Captação e retenção de água pluvial (m³) Total: Não há 

H. Taxa de ocupação Previsto: 70,28% Legislação vigente: Sem restrição 

I. Quota (apenas para uso residencial) Previsto: não se aplica Legislação vigente: não se aplica 

J. Altura máxima na divisa (m) Previsto: não se aplica Legislação vigente: 10,80m 

K. Altura total da edificação (m) Previsto: 40,22m Legislação vigente: Sem restrição 

L. Afastamentos mínimos (m) 

Frontal 
Previsto: 6,00m (Pior Situação) Legislação vigente: 3,0 para as Ruas 

Diabase e Ere e 4,0m para a Rua 
Platina. 

Laterais Previsto: 10,50 m Legislação vigente: 9,30 m 

Fundos Previsto: não se aplica Legislação vigente: não se aplica 

M. Preencher apenas para:  

Lojas, Salas, Shoppings e Hipermercados Área Bruta Locável (ABL) praticada (m²): 25.341,05m² 
Auditórios e Cinemas e similares Número de assentos: 1218 Assentos 

Casas de festas e eventos, espaços de exposição e Área destinada a realização do evento (m²): não se aplica 
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feiras, centros de convenções e similares Capacidade: não se aplica 

Heliponto  Capacidade do Heliponto e hangar (nº de aeronaves): não se aplica 

N. Vagas de Estacionamento:  Previsto Legislação vigente Parâmetro BHTRANS 

Número de vagas de veículos leves 

1.265 1 vaga a cada 50m² de + 1 excedente a 
300m² de área líquida  

(37.341,02/50=747)+(37.341,02/300=124)= 

Total 872 vagas mínimas exigidas pela 
legislação municipal 

1 vaga para cada 
25m² de ABL = 

1.011 vagas 

Número de vagas para PMR 
PMR: Pessoas com Mobilidade Reduzida 

26 8 pelas 300 primeiras, acrescidas de 1 
para cada 100 excedentes (Lei 7166/96) 

= 18 Vagas 

2% do total de vagas (Lei 5.296/04) =26 
Vagas 

- 

Número de vagas para operação de carga e 
descarga 

14 1 a cada 3.000m² de área líquida = 12 
vagas carga e descarga 

1 vaga para cada 
1200m² de ABL 

= 22 vagas 
Número de vagas para operação de embarque e 
desembarque 

- - - 

Número de vagas para Motocicletas 

4 - 4% do número 
de vagas de 

veículos leves = 
51 vagas 

Capacidade do bicicletário ou paraciclo - - - 

Comprimento total da faixa(s) de acumulação (m) 

130 
metros 

> 10.000 m² = 25 metros de faixa com 2 
faixas 

4% do número 
de vagas 

ofertadas = 255 
metros 
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Anexo 1 – Referência ao item 2.4: Localização 

 
Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2015 
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Anexo 2 – Referência ao item 2.5: Situação atual do terreno 

O empreendimento não residencial será implantado no lote 002A da quadra 176 que possui área de CP 

igual a 16.217,70m² e área real, conforme levantamento topográfico, igual a 16.194,44 m². O terreno dá 

frente para três ruas oficiais: Rua Ere (via local), Rua Diabase (via coletora) e para a Rua Platina (via 

arterial).  

O “Prado Shopping” será implantado onde, atualmente, está a faculdade Estácio de Sá no bairro Prado, 

regional Oeste de Belo Horizonte. A instituição de ensino superior atualmente é composta por cinco blocos 

e possui acesso, tanto para pedestres quanto para veículos, somente através das ruas Ere e Platina. É 

importante ressaltar que essas edificações virão a ser totalmente demolidas para a instalação de novo 

uso. 

No que se refere à vegetação do terreno, vale dizer que esta não se caracteriza como cobertura vegetal já 

que somente há indivíduos arbóreos isolados em uma área totalmente antropizada. Há alguns jardins 

compostos predominantemente por gramíneas e arbustos, existindo alguns indivíduos arbóreos cujo 

levantamento qualitativo e quantitativo será realizado posteriormente. Assim, aqueles que deverão ser 

suprimidos para a implantação do empreendimento serão compensados, respeitando o cálculo de 

contrapartida estabelecido pela Deliberação Normativa Nº 67/2010.  
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Anexo 3 – Referência ao item 2.5A: Vista Aérea 

 
Fig. 1 – Vista aérea do terreno do empreendimento 

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2015 
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Anexo 4 – Referência ao item 2.5B: Fotos do imóvel 

 
Foto 1 – Área do empreendimento pela Rua Ere 
Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2015 

 
Foto 2 – Área do empreendimento pela Rua Diabase 

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2015 

Rua Ere 



12 
 CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA 

DECRETO N° 15.758/14 

Empreendimento: Aroeira Empreendimentos e Participações LTDA. 
 

 
Foto 3 - Área do empreendimento pela Rua Diabase 

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2015 

 
Foto 4 - Área do empreendimento pela Rua Platina 

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2015 

R. Diabase 
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Foto 5 - Área do empreendimento pela Rua Platina 

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2015 

 
Foto 6 – Vista interna da área do empreendimento 

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2015 

Rua Ere 

Av. Francisco Sá 
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Foto 7 - Vista interna da área do empreendimento 

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2015 

 
Foto 8 - Vista interna da área do empreendimento 

Fonte: UMA GESTÃO DE PROJETOS, 2015 

Rua Platina 

R. Ere 
R. Platina 

Muro de 
divisa do 
terreno 
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Anexo 5 – Referência ao Item 2.10: Protocolos Prévios 
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DECRETO N° 15.758/14 

Empreendimento: Aroeira Empreendimentos e Participações LTDA. 
 

Anexo 6 – Referência ao item 2.11.1: Memorial Descritivo 

O empreendimento “Prado Shopping” é composto por uma única edificação que possui sete pavimentos, 

incluindo carga e descarga e estacionamento, mais o nível da caixa d’água/barrilete. O acesso ao 

estabelecimento por pedestres ocorre exclusivamente através da Rua Diabase enquanto o acesso para 

veículos leves e carga/descarga se dá através das ruas laterais, Rua Ere e Rua Platina, conforme 

descrição mais detalhada a seguir.  

O acesso para carga e descarga ocorre no nível +851,46 e se dá através das duas ruas laterais, assim 

como ocorre atualmente no estabelecimento implantado na área em questão (Faculdade Estácio de Sá). 

Além das dezoito vagas previstas para este pavimento, quatorze vagas para caminhões e quatro vagas 

para motocicletas, há ainda dois abrigos de resíduos sólidos (A.R.S.), duas grandes áreas técnicas e trinta 

e oito depósitos controlados por uma área de triagem.  

Os estacionamentos previstos para veículos leves ocupam três níveis: +854,14 (3º estacionamento), 

+857,02 (2º estacionamento) e +859,90 (1º estacionamento), e possuem, ao todo, 1.265 vagas, sendo 26 

para pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R.). A entrada de veículos pode-se dar tanto pela Rua Ere, no 

nível do 3º estacionamento (+854,14), ou pela Rua Platina, no nível do 1º estacionamento (+859,90), 

sendo que a saída para ambas as ruas será feita através do 2º estacionamento (+857,02). Todos estes 

pavimentos de estacionamento estão interligados através de rampas internas destinadas a veículos e os 

usuários podem acessar o shopping através de quatro escadas posicionadas estrategicamente nas 

extremidades da edificação, de quatro elevadores próximos às vagas P.M.R. ou pelo hall principal, onde 

há as escadas rolantes. No que se refere às faixas de acumulação para evitar filas nas vias que circundam 

o terreno, em ambas as entradas há duas delas, sendo que na entrada da Rua Ere há lugar para doze 

carros e na entrada da Rua Platina há lugar para quatorze carros. 

O primeiro pavimento do shopping, que está no nível +863,50, conta com cinco quiosques instalados na 

circulação do mall e cinquenta e duas lojas de áreas variadas, dentre elas oito são destinadas à 

alimentação com uma área de mesas. Vale ressaltar que, a partir desse nível, além das quatro escadas 

citadas anteriormente, a edificação conta também com uma escadaria no lado oposto ao acesso de 

pedestres. Enquanto o segundo pavimento do shopping (nível +869,62) possui cinquenta lojas e um 

quiosque, no terceiro pavimento (nível +875,74) está a praça de alimentação, que conta com dezoito lojas 

e uma extensa área de mesas, e mais 29 lojas. Por último, o quarto pavimento, cujo nível é +881,86, que 

possui trinta lojas e seis salas de cinema com lugar para 204 pessoas cada, totalizando 1.224 lugares. 

Todos estes pavimentos possuem dois blocos de banheiros que são compostos por duas instalações 

sanitárias normais (feminino e masculino) além de outras duas destinadas a P.M.R. (feminino e 

masculino). 



17 

 CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA 
DECRETO N° 15.758/14 

Empreendimento: Aroeira Empreendimentos e Participações LTDA. 
 

Anexo 7 – Referência ao Item 2.11.2A: Croqui de Implantação 

 
Foto 9 – Planta síntese do projeto  

Fonte: Projeto Arquitetônico e GOOGLE EARTH adaptado, 2015 
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Anexo 8 – Referência ao Item 2.11.2B: Volumes de massa no entorno 

 

Foto 10 - Fachada do empreendimento – Rua Platina com Rua Diabase 

Fonte: FarKasVölGyi, 2015 
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Foto 11 - Fachada do empreendimento – Rua Ere com Rua Diabase 

Fonte: FarKasVölGyi, 2015 
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Foto 12 - Fachada do empreendimento – Rua Diabase 

Fonte: FarKasVölGyi, 2015 



21 

 CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO URBANA SIMPLIFICADA 
DECRETO N° 15.758/14 

Empreendimento: Aroeira Empreendimentos e Participações LTDA. 
 

 

Foto 13 - Imagem ilustrativa do empreendimento 

Fonte: FarKasVölGyi, 2015 
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Foto 14 - Imagem ilustrativa do empreendimento 

Fonte: FarKasVölGyi, 2015 
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Anexo 9 – Referência ao Item 2.11.2C: Projeto Arquitetônico 
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Anexo 10 – CD com arquivos 


