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diante do saturamento modal causado pelo carro no campus e
pela falta de comunicação campus - meio urbano,
está sendo proposto um bicicletário que carrega motivações para
criar um ponto de convergência numa área até então
caracterizada apenas por circulação (não lugar).
conexão e fluidez.
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2.1 semi-privado

1.1 público
esta área toma um
tende a ter um fluxo
que distôa do trânsito
à pé, além de conter
um caráter de
infraestrutura.
a fluidez é característica
forte.

situada na zona 2,
esta área se faz mais delicada,
por isso um sentido mais privado.
traduz também
mais rigidez, acessibilidade e
comporta o uso da cobertura, em
conexão com a área 2.2.
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estrutura . ambiência por materiais
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2.2 público

1. zona 1
2. zona 2
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caracterizada por maior dinamicidade e
maior acessibilidade.
possui maior fluxo como a zona 1
e recebe atenção especial com
implementação de rampas,
escadarias, ventilação cruzada e
terraço jardim.
por se encontrar em um ponto de convergência,
a locação do mobiliário acontece de forma a
potencializar o fluxo identificado previamente.
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