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Grand Coulee

• É uma represa localizada no Rio Columbia, no 
Estado americano de Washington.

• A construção foi iniciada em 1933, e a 
inauguração em 1941.

• Capaz de produzir cerca de 21,000 GWh por 
ano.

• 1,6 quilômetros de comprimento, e o dobro da 
altura das Cataratas do Niágara.

• A barragem é uma estrutura inteira de 
concreto.



História
A barragem faz parte do Projeto da Bacia 
de Columbia para irrigar áreas na costa 
noroeste do Pacífico e gerar eletricidade.

A escavação no local começou em 
dezembro de 1933 como um programa 
de criação de empregos no âmbito dos 
programas do New Deal e foi concluída 
no início da Segunda Guerra Mundial.

O planejamento original previa uma 
estrutura de barreira mais curta, que 
seria posteriormente aumentada se 
necessário.

Durante a construção, o projeto foi 
alterado e a parede da barragem foi 
aumentada.



Curiosidades

• Esta usina é uma das mais 
famosas do mundo, devido ao 
seu tamanho e sua envergadura.

• Quando concluída sua 
construção, no ano de 1974, ela 
liderava o ranking de maiores 
hidrelétricas do planeta.

• Danos em reservas indígenas e 
ambientais.



Bank of China Tower

• Localizado no centro de Hong
Kong;

• Começou a ser construído
em 1985 e foi concluído em
1990;

• 315m de altura;

• Possui 72 andares e mais 4
subsolos;



• Tem 135.000m² de área útil;

• A torre é uma estrutura de aço.

• A fachada é em vidro e
alumínio;

• Os 4 pisos superiores e os 19
pisos inferiores são utilizados
pelo Banco, os pisos restantes
estão arrendados;



• A estrutura é sustentada por
quatro colunas de aço nos
cantos do edifício, com os
pórticos triangulares
transferindo o peso da
estrutura para essas quatro
colunas.

• É coberto com paredes de
cortina de vidro.



Curiosidades

• Pela perspectiva da arte Feng
Shui, as pontas da fachada se 
assemelham a flechas apontadas 
para os bancos concorrentes, 
simbolizando um afronte direto 
a eles;

• Foi o primeiro edifício fora dos 
Estados Unidos a ultrapassar 
305m de altura.


