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COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL

USO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Os materiais escolhidos para compor a estrutura foram
pensados levando em consideração:

- A dificuldade de transporte dos materiais até a Ilha,
sendo solucionado com o uso de materiais pré-
fabricados;

- As severas condições naturais do local, tais como:
intempéries, a forte ação da maresia e os ventos
constantes, sendo solucionado com materiais de alta
resistência.

Além disso, estas escolhas possuem uma forte relação

A atual forma de geração de energia no Posto
Oceanográfico da Ilha da Trindade é através de
geradores que funcionam com óleo diesel. A ideia é que
esse sistema poluente seja substituído por fontes de
energia limpa que aproveitem os recursos naturais
ilimitados ali presentes. Estes recursos são os ventos,
soprados sentido leste oeste provenientes do oceano e a
energia solar, que está presente em abundância em
praticamente todos os dias do ano.

com a natureza que circunda a edificação, sendo que o
concreto simboliza as rochas e a madeira laminada
colada simboliza a vegetação. A junção destes materiais
simboliza a luta do homem para moldar e adaptar a
natureza e assim sobreviver no meio natural.

O concreto das vedações verticais dialoga com os
planos de vidro, que por sua vez tiram partido das vistas
do oceano. A madeira laminada colada dos pilares, vigas
e laje quebra a frieza do concreto, trazendo uma
sensação de aconchego para os ambientes.

Com a instalação de painéis fotovoltaicos e turbinas
eólicas, posicionados estrategicamente na parte
posterior e mais alta do lote, há o intuito de utilizar esta
energia gerada em toda a estação de forma permanente,
deixando os geradores a diesel apenas para o caso de
emergência ou atividade específica que exija essa fonte
de energia. Desta forma, a estação passará a operar
com o máximo de responsabilidade no tocante a suas
fontes energéticas.


