
Novos abrigos embelezam a paisagem urbana de São Paulo 

 

A cidade como extensão da casa. A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, tem 

aplicado este conceito que é não só verdadeiro como também necessário, em suas grandes 

obras de urbanismo e também na administração do novo mobiliário urbano que vem sendo  

instalado na cidade. 

 

Dois modelos do Caos Estruturado na Av. Dr. Arnaldo; o terceiro é na Av. Sumaré 

A implantação de todo esse novo parque de abrigos de ônibus e relógios digitais se dá na 

forma de uma concessão do poder público, por meio de licitação. Nesse regime de trabalho, a 

Prefeitura atua como administradora e fiscalizadora e a fabricação, implantação e manutenção 

dos equipamentos são de responsabilidades das concessionárias, que por meio da exploração 

do espaço publicitário dos abrigos e relógios viabilizam o investimento na prestação do 

serviço, além de pagar à Prefeitura a outorga onerosa. Em outras palavras, por contrato, cabe 

à Municipalidade receber e cobrar eficiência do serviço que deve ser prestado à população. 

Trata-se, portanto, de uma forma de gestão compartilhada, que obriga os dois lados a 

exercerem seu trabalho segundo as regras do contrato. 

 

À esquerda, abrigo em Moscou, Rússia; ao centro, em Londres, e no canto direito, Salvador 

Acompanhando a tendência do design praticado em grandes capitais, como Londres, Paris 

Alemanha, Espanha, os novos abrigos de ônibus vêm tornando a paisagem de São Paulo mais 

elegante, oferecendo mais segurança e bem-estar ao usuário. Como em São Paulo os números 

são sempre surpreendentes, atente para o seguinte dado: são mais de 22 mil endereços de 



pontos e abrigos de ônibus, instalados em 1.500 km² que perfazem a capital, que deverão ser 

trocados. Para se ter ideia da importância deste serviço, são cerca de seis milhões os usuários 

de coletivos na capital paulistana. Até o fim deste ano, mais de 1.400 novos abrigos, dos 7.500 

previstos, substituirão o modelo antigo. O contrato de concessão tem duração de 25 anos. 

 

À esquerda, em Berlim, Alemanha; duas fotos de um mesmo modelo em Londres, Inglaterra 

São quatro os modelos que compõem os novos abrigos: Brutalista, Minimalista, Caos 

Estruturado e Hi-Tech. Foram criados para adequarem-se à paisagem urbana de forma 

harmoniosa, com o mínimo de interferência, atendendo às características de cada local. Além 

disso, entraram também na prancheta a preocupação com a facilidade para montagem, 

limpeza e conservação.  São peças compostas por vidro temperado com proteção contra UV, 

plástico, ferro e concreto. O modelo Brutalista, por exemplo, foi criado para atender as 

condições específicas das grandes avenidas, pontes e viadutos que cortam a cidade. Por essa 

razão, sua estrutura está apoiada numa grande escultura de concreto de alto desempenho.   

 

Três modelos em Paris, em diferentes bairros 

Já o Caos Estruturado foi inspirado na irregularidade, na heterogeneidade da paisagem urbana 

de São Paulo. Por isso seus pilares são assimétricos, são peças de ferro estilizadas em estrutura 

que dá leveza ao abrigo, realçada pela transparência das placas de vidro temperado. Para 

áreas onde se destacam obras de patrimônio histórico foi desenvolvido o modelo minimalista; 

o Hi-Tech, por sua vez, estará presente nas avenidas que compõem o grande centro financeiro 

paulistano. 



 

Mais um modelo em Londres; ao centro o Brutalista, em São Paulo, e abrigo em Salvador 

A concepção dos abrigos deu atenção especial às regras de acessibilidade, observando 

cuidadosamente a legislação vigente. Eles recebem piso podotátil para a mobilidade de 

deficientes visuais e área com 2 m² reservada para cadeirantes, o que nunca existiu antes. Os 

abrigos têm área coberta de 6,5 m² e suas dimensões respeitam a faixa mínima livre 

obrigatória de 1,2 m. 

 

O mesmo modelo em Salvador; dois outros abrigos em diferentes zonas de Berlim 

Como a criação dos equipamentos foge ao padrão antigo, a população vem mostrando natural 

interesse em opinar. Alguns, por não conhecerem atributos técnicos do material, reclamam do 

calor, o que é incabível, pois os vidros usados reduzem a temperatura no abrigo em 5 graus. O 

vidro utilizado tem uma película escurecedora anti-UV e anti-infravermelho, conforme 

demonstrado em teste realizados pela L. A. Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de 

Qualidade. Já a luminosidade pode variar entre 6% a 15%, dependendo da posição do Sol. Os 

tetos dos abrigos também contam com uma vedação reforçada, de modo a evitar goteiras. 

Porém, como é óbvio, não está livre de uma chuva forte e com vento, como acontece no 

regime climático da cidade. 

 



À esquerda, abrigo em Nova York; à direita, em Paris 

Aliás, pelas fotos, o leitor pode constatar material semelhante também utilizado em capitais 

de países com climas bastante contrastantes. Em Salvador, cidade ícone do Brasil tropical, a 

cobertura também é feita com vidro temperado. Trata-se de material largamente empregado 

também na construção dos edifícios modernos. 

 

Abrigos em Barcelona, Espanha 

Mas o número desprezível de agressões aos abrigos tem mostrado que a população abraçou o 

novo mobiliário. Pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, divulgada em maio deste ano revelou 

que 85% da população aprovam os novos abrigos. A instalação dos abrigos teve início em 

dezembro de 2012, com o primeiro modelo colocado na Rua Xavier de Toledo com Praça 

Ramos de Azevedo, ao lado do Theatro Municipal.  

 

Abrigo em Madrid, Espanha 

Todos os 7.500 abrigos de ônibus e 14.700 totens indicativos de parada de ônibus receberão as 

informações da linha, fornecidas pela SPTrans. No entanto, nem todos os locais receberão 

caixas para publicidade. O tamanho do painel para propaganda também obedece à legislação 

vigente, fato que viabiliza este modelo de concessão pública. Os abrigos do modelo Hi-Tech 

terão acesso à internet e trarão informações de utilidade pública. Eles serão instalados em 

locais onde já há cabeamento específico para tanto. 



 

Caos Estruturado na Av. Sumaré e na Av. Zacchi Narchi; estrutura de fundo do abrigo 

Nas fotos que ilustram esta matéria, podemos observar estilos e tamanhos de outros abrigos 

usados em capitais europeias e ter referência para comparação com os abrigos que vêm 

modernizando a paisagem urbana de São Paulo.  


