
Procurando construir uma ligação entre
a ciência e o seu objeto de estudo, foi
traçado um eixo de ligação que faz uma
ponte entre mar e terra. Deste eixo
principal saem eixos secundários,
formando uma espécie de estrutura óssea
de um peixe, ficando assim marcado o
local para posicionar os volumes
setorizados. Esta ideia se baseia nos
princípios da biomimética.

Levando em consideração o exemplo de ocupação
adotado na Estação Antártica Comandante Ferraz, e a
atual ocupação do Posto Oceanográfico da Ilha da
Trindade, a nova edificação comportará até 62 pessoas
simultaneamente.

Os dormitórios estão divididos em duas alas, sendo
uma para civis e outra para militares.

Levando em consideração a dificuldade de captação
de água potável na Ilha, foram especificadas cisternas
abaixo de cada nível da estação. Este sistema funciona
através da captação de água proveniente das
intempéries, que após ser colhida nas calhas presentes
nas coberturas dos blocos passa por tubos que queda e
fica armazenada na parte inferior dos blocos. O sistema
é todo integrado e se vale da topografia acidentada do
lote para transportar as águas através da gravidade.

O volume de serviços está posicionado
no nível mais elevado do lote. A ideia é
que este setor abrigue as áreas que não
necessitam de uma logística de fluxos tão
apurada. O volume está semienterrado e
está disposto de forma a tirar partido
estético das visuais e receber ventilação
cruzada sentido leste oeste.

Os setores de dormitórios e área social
estão posicionados no centro do lote. A
proposta é que os dormitórios dos
militares e dos pesquisadores civis sejam
unidos pela área social presente entre
eles, gerando assim um local de união e
interação. Os volumes estão
semienterrados, tiram partido estético da
vista e recebem ventilação cruzada
sentido leste oeste.

Os Laboratórios, paiol, setores de
energia e manutenção estão implantados
com a ideia de facilitar a logística das
operações praticadas, estando em uma
área de fácil acesso até mesmo para os
pequenos veículos de carga utilizados na
ilha. Estes setores também estão
semienterrados, possuem esquadrias
voltadas para o mar, tirando partido
estético da vista e recebendo os ventos
predominantes sentido leste oeste.

Aproveitando a estrada preexistente
que está localizada em frente ao lote, os
setores de tratamento e armazenamento
de resíduos e garagem foram
posicionados na parte mais baixa do lote,
facilitando assim a logística de saída de
veículos. Assim como os outros setores,
estes volumes estão semienterrados,
tiram partido estético da vista e recebem
os ventos predominantes sentido leste
oeste.

Para as áreas externas da edificação
foram propostos deques de madeira que
ligam todo o projeto até o mar, formando
um píer com atracadouro.

Está sendo proposto um
reflorestamento da ilha a partir do plantio
de novas plantas caducifólias que
ajudarão no controle de insolação e
temperatura.
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