OCUPA RUA

BARES E RESTAURANTES

O QUE É O OCUPA RUA?
A proposta inicial, concebida por Alexandra Forbes,
METRO ARQUITETOS e Janaína Rueda, com apoio da
Prefeitura de São Paulo, partiu da definição de vias compartilhadas, com a ocupação de parte das ruas por restaurantes e bares para realização de suas atividades,
facilitando o cumprimento das medidas de distanciamento social em período de pandemia e pós-pandemia.
Além de aumentar a capacidade de atendimento dos
estabelecimentos, o espaço urbano se torna mais vivo,
dinâmico e seguro, encorajando e incentivando a população a voltar a frequentar o espaço público e seus
serviços, sem riscos.
Após a implantação e avaliação do projeto piloto em
uma área delimitada no Centro de São Paulo, o poder
público permitiu a extensão do projeto a toda a cidade
de São Paulo.
Contando com a experiência de implantação em 32 estabelecimentos, oferecemos agora o sistema pronto para
ser instalado e utilizado em outras regiões e cidades.
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A EXPANSÃO EM 2021

Em Abril de 2021 foi publicado decreto da Prefeitura
de São Paulo autorizando a expansão do projeto piloto para toda a cidade e há o incentivo do Governo
do Estado para a implantação em outras cidades.
Atendendo ao conjunto de regras definidas, os estabelecimentos poderão adotar a extensão de sua área
de atendimento de público no lugar das vagas de estacionamento em frente ao imóvel.
Para cada estabelecimento interessado em implantar o
projeto Ocupa Rua deverá ser feita por nossa equipe uma
avaliação para determinar se o endereço atende aos prérequisitos determinados no decreto e os elementos do projeto serão adequados às características do local.
Toda a logística de produção das peças, transporte,
montagem e instalação, segurança, autorizações,
aprovações e orientação para a operação serão fornecidas a cada interessado pela equipe do Ocupa Rua.
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OS MÓDULOS
O sistema projetado pela METRO é
composto por 9 elementos modulares,
que podem ser combinados para ocupar uma ou mais vagas de estacionamento, mantendo os distanciamentos
seguros recomendados.
1. JARDINEIRAS
Em concreto pigmentado, são instaladas e niveladas diretamente sobre o
pavimento, garantindo a proteção da
área ao fluxo de veículos e permitindo o plantio de vegetação.

ELEMENTOS

jardineiras

vaso 60cm

vaso 40cm

guarda-corpo

piso elevado

ombrelone

mesa

cadeira

MÓDULOS

2. GUARDA-CORPO
Em tubo metálico pintado, delimitam
a área de uso.
3. PISO ELEVADO
instalado sobre estrutura metálica
permite o nivelamento da área.
4. OMBRELONES
Instalado no centro das mesas,
proporciona sombreamento
5. MESAS
Com tampo em concreto pré-moldado
e pé central metálico, snao fixadas ao
piso, evitando a redução das distâncias seguras e eventuais furtos.

MÓDULO SIMPLES (1 VAGA)

MÓDULO COMPOSTO (2 OU MAIS VAGAS)

6. CADEIRAS
Podem ser fornecidas com o conjunto
como utilizadas as próprias cadeiras
existentes no estabelecimento.
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PATROCINADORES
Os espaços previstos para inserção de
marca e cores da identidade dos patrocinadores são, preferencialmente,
as cadeiras e ombrelones, sendo que
os demais elementos, como pintura
de piso, guarda-corpos, etc. podem
acompanhar o esquema de cores da
marca patrocinadora.
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OPÇÕES DE
PISOS E CORES
Como forma de aproximar o novo ambiente externo da identidade espacial
do estabelecimento, é possível optar
entre três tipos de piso nivelador:
1. placas de concreto pré-moldado;
2. deck em madeira;
3. chapa de alumínio xadrez.

PISO EM PLACAS DE CONCRETO

E três cores nos elementos de concreto:
1. cinza neutro;
2. azul;
3. rosa.
Os demais elementos podem ser pintados especialmente para cada espaço.
PISO EM DECK DE MADEIRA

PISO EM CHAPA DE ALUMÍNIO
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PROJETO PILOTO
OCUPA RUA CENTRO
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PROJETO PILOTO
OCUPA RUA CENTRO
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CONTATO PARA ORÇAMENTO E
IMPLANTAÇÃO

O projeto Ocupa Rua desenvolveu toda a cadeia de
fornecedores e logística necessária para a rápida
implantação do projeto, com custo baixo e segurança. Todo o processo de aprovação e autorizações
será coordenado por nossa equipe.
Para conhecer mais você pode visitar o instagram:
@ocuparua
Para consultas, dúvidas, orçamentos e contratações
entre em contato pelo email:
ocuparua@metroo.com.br
ou pelo telefone:
11 99785 1106
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CLIPPING
O projeto Ocupa Rua teve mais de 1800 artigos
publicados na mídia impressa, em televisão e rádio,
com ótima repercussão entre os estabelecimentos
contemplados e os usuários.

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/17/projeto-instala-estrutura-de-restaurantesem-vagas-de-estacionamento-no-centro-de-sp.ghtml

https://globoplay.globo.com/v/8864121
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EQUIPE OCUPA RUA
Responsáveis pela concepção,
aprovação, viabilização e implantação do projeto piloto:
ALEXANDRA FORBES
Idealizadora e Captação
METRO ARQUITETOS
Projeto de Arquitetura
ALINE PRADO
Coordenadora de equipe de
produção

WWW. METROARQUITETOS.COM.BR
METRO ARQUITETOS ASSOCIADOS
AV IPIRANGA 318A SALA 1502
S. PAULO BRASIL 01046-010
METRO@METROO.COM.BR
+ 55 11 3255 1221
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