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Comment of the Holcim Awards 2005 jury for Latin America
The project proposes a convincing and innovative renovation of an existing structure to increase its overall environmental,
functional, and aesthetic performance. A solution is explored to increase energy efficiency by the clever combination of a
green roof, green external walls, and an advanced window design. Additional technologies that are to be commended in
this work include a chimney that provides natural ventilation while barring noise from the surroundings, solar panels, water
tanks that recycle grey water, as well as those measures taken to increase soil permeability. The work is also ethically sensible,
incorporating directly the input of effected stakeholders. An economically viable model is advanced in that the overall
costs for refurbishment and subsequent maintenance are greatly reduced. Through careful exploration of the potential
yield of sustainable construction, the project makes a positive impact on the community by offering a contextual catalyst
to the neighborhood. More than a building, the proposal instigates an environmental event that promises a perpetually
transforming aesthetic in response to seasonal conditions. An important case study in ecological and architectural design is
put forward and is to be commended for its proficient level of accomplishment.

Project description by author

Relevance to target issues (by author)

Reforma sustentável do Instituto Goethe

Quantum change and transferability
As mudanças quantitativas do impacto ambiental (microclima e consumo de energia) deste projeto serão monitoradas. As plantas das fachadas e dos telhados absorvem
por estimativa mais de 0,5 tonelada de poeira por ano e
produzem mais oxigênio que o consumo de 100 pessoas
(calculado pelo Leaf Area Density (LAD), área de folhas em
total de 500 m2) e baixam a temperatura do ar em até 3K
no verão.

A tarefa foi mudar, reestruturar as áreas e instalar novos
alojamentos.
Em longas conversas colocávamos nossa experiência e
nossas idéias na discussão. Estes planos quais estamos
enviando são o resultado da conversa.
Descrição do Projeto:
É cientificamente provado que plantas oferecem benefícios únicos para os micro-climas (absorção de barulho,
calor, radiação, água, poluição). Estes benefícios são essenciais para melhorar mega-cidades com as superfícies
fechadas com concreto. Ainda mais nos climas tropicais.
Obrigações:
Este prédio é tombado. Foi construído no ano de 1951 como
convento. Em 1984 o Instituto Goethe o comprou.
A tarefa fui uma reforma para abrir mais espaço ao público, eliminar os danos do prédio e melhorar o ambiente do
Instituto.
Intervenções:
Mudanças das áreas do instituto, salas de aula, o apartamento para a família do zelador e criação de alojamentos
Instalação de um elevador para acesso de deficientes físicos
Placas fotovoltaicas nas venezianas
Construção dos tanques de água no pátio
Instalar o ciclo pela resfriação / calefação (com câmeras
de bombas, filtros e outros)
Fachada verde com o sistema das chaminés solares e as
tubulações para retirar o ar quente das salas
Instalação do ciclo da água cinza para o uso nos vasos sanitários e parar irrigar as plantas
Reestruturação do pátio e da cantina
Telhados verdes extensivos com coletores solares (efeitos
sinergéticos)
Resultado:
A tarefa inicial foi superada. As mudanças interferem em
todo prédio e no entorno. O Instituto Goethe ganhou uma
nova imagem, enquanto o prédio mesmo não foi modificado. As intervenções diminuem os gastos a longo prazo.
Conclusão:
A orientação à sustentabilidade tem efeitos paralelos.
Toda a mudança tem a origem na idéia de melhorar o Instituto e através da sustentabilidade todo o entorno também se beneficia.
Como o Instituto Goethe fica em um lugar bem exposto,
espera-se que seja um incentivo para se iniciar mais reformas sustentáveis.
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Ethical standards and social equity
O Instituto Goethe é uma casa aberta para todos os cidadãos. O Instituto oferece cursos e eventos a um preço
econômico. Os usuários têm um perfil multi-culturale e
engajado. Durante o processo do projeto ocorreram várias
discussões com os funcionários e os clientes. Concordaramos que os orçamentos da execução e da manutenção
serão atribuídos seguindo os critérios de responsabilidade social.
Ecological quality and energy conservation
A base da sustentabilidade é o prédio já existente. Não use
mais espaço nem muito material de construção. Intervenções se baseiam no uso responsável dos recursos naturais,
diminuem o uso da energia não renovável. As re-permeabilizações do chão permitem a infiltração da água pluvial.
Reutilização da água pluvial.
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Uma construção realmente verde que aproveita os efeitos
positivos das plantas.
Economic performance and compatibility
A relevância deste projeto consiste em criar novos caminhos de financiamento mesmo que estes não tenham de
início um apelo econômico interessante. Trata-se de um
investimento que traz retorno a longo prazo e estabelece
um valor de representação a baixos custos operacionais e
de manutenção. O projeto considera os efeitos da sustentabilidade como lucro macro-econômico.
Contextual response and aesthetic impact
O contexto São Paulo, megacidade, clima tropical, deserto
de concreto sem responsabilidade ambiental. Mudança
ecológica. Principalmente efeitos ao meio ambiente e fornece um impulso inicial para a vizinhança. Transformação
da imagem antiga a uma estética vital e contrastiva ao redor, criado uma linguagem arquitetônica sustentável pela
simbiose de alta e baixa tecnologia.
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Inicialmente só foram discutidas reformas necessárias na
execução convencional.

