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Em 2012 ocorreu na cidade do Rio de Janeiro a

Conferência Rio+20 onde o Brasil assumiu o
compromisso de implementar medidas para obter
um desenvolvimento mais sustentável. Já em
2015, junto a outros países e a Organização das
Nações Unidas (ONU), as autoridades discutiram
uma série de diretrizes que vieram a ser os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).

Um dos temas é o objetivo número 14 que trata
do desenvolvimento sustentável dos recursos
marinhos e conservação dos mares e oceanos.

O plástico nos oceanos é hoje o principal ele‐
mento que contribui para a poluição nos oceanos,
causando danos na área econômica, ambiental e
social. Este elemento que é fruto do grande
desenvolvimento industrial ocorrido nos últimos
40 anos está presente hoje em grande
quantidade nos oceanos, criando elementos que
estão sendo chamados de “ilhas de plástico”.

Considerando a remota localização da Ilha da
Trindade, estando distante cerca de 1170 km da
costa brasileira, existe uma dificuldade bastante
peculiar no tocante à logística do transporte de
materiais, na comunicação e viagens.
Atualmente existe a necessidade dos ocupantes
da Ilha permanecerem períodos de até seis
meses no local. Pelo isolamento e o pouco
contato com familiares e amigos, é comum

alguns militares e pesquisadores se sentirem
desanimados, isolados e entediados. Por isso, a
ideia é que a nova edificação seja dotada de
elementos que promovam a interação entre os
pesquisadores e militares, favorecendo através
do convívio a troca de experiências, a criação de
vínculos afetivos e o companheirismo, criando
assim o conceito de “UMA COMUNIDADE
CIENTÍFICA”.

Hoje, o Brasil possui postos de pesquisa
espalhados por todo o seu território ultramarino
(Amazônia Azul). O tamanho e complexidade
destas construções varia bastante de acordo com
a necessidade e possibilidade geográfica do
local, sendo uma unanimidade a presença de
uma estação de pesquisa e a utilização de
materiais pré-fabricados que facilitem o
transporte e manutenção destas edificações.

O Brasil possui, desde o ano de 1973, o direito
e o dever de ocupar, pesquisar e explorar uma
área que hoje chega a cerca de 5,7 milhões de
km² ⁿo Oceano Atlântico. Devido a imensa
biodiversidade e riquezas desta área ela passou
a ser conhecida como “Amazônia Azul”.

Para garantir o direito de exploração e
preservação deste território é necessário povoar
as ilhas e arquipélagos oceânicos presentes
nesta área nos 365 dias do ano. Dentre estes
locais está a Ilha da Trindade.

Vitória-ES. A escolha da ilha como ponto de implantação da nova Estação
Científica de Pesquisa Marinha brasileira é justificada por ser um local de grande
importância estratégica militar, econômica e principalmente científica.

O lote escolhido está localizado em uma área de fácil acesso ao mar e aos
recursos presentes na área, facilitando as futuras operações de campo dos
pesquisadores. A topografia do lote possui leve declive em direção a praia,
possibilitando uma ocupação com volumes que tirem proveito da vista para o mar.

A ideia para a nova edificação é que às instalações atuais da Marinha do Brasil
sejam desconsideradas, considerando assim um objeto arquitetônico único com
mais qualidade de uma forma geral.

A ilha está distante cerca de 1.170 Km da costa
brasileira. Trindade está localizada no Atlântico Sul,
aproximadamente na mesma latitude da cidade de


