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Por um habitat
sustentável

O futuro da habitação. Desde 1665.

“One Angel Lane”, Simulação de Vidro
por GLASSOLUTIONS Eckelt Glass, Austria

Outubro 2012. Baseada em escritórios com atribuição “BREEAM®
Europe Commercial 2009”.
BREEAM com Saint-Gobain Glass

Assumindo a sustentabilidade da sua
actividade como um vector fundamental de
desenvolvimento, a Saint-Gobain Glass está
empenhada em contribuir na melhoria da
eficiência energética dos edifícios, novos e
reabilitados.
A capacidade de inovação da Saint-Gobain
Glass permite que esta se posicione como
referência no habitat sustentável, baseando-se
em três eixos de excelência:
1. Eficiência energética, minimizando as
necessidades energéticas do edifício
2. Conforto térmico e conforto acústico, luz
natural e qualidade de ar interior
3. Respeito pelo meio ambiente, realizando
análises de ciclo de vida (ACV) aos seus
produtos e minimizando o impacto ambiental
dos mesmos
Neste contexto, a Saint-Gobain Glass apoia a
certificação ambiental de edifícios BREEAM®.
Nas páginas seguintes, descobriremos como os
nossos vidros podem ser importantes para
obter esta certificação.
Director Geral

SAINT-GOBAIN GLASS: breves notas
Como fabricante de vidro número um europeu e líder
mundial em vidros de capa, a Saint-Gobain Glass
garante o fornecimento de vidros de alta qualidade. A
Saint-Gobain Glass fabrica vidros planos incolores e
extra-claros, vidros coloridos, com capas, laminados,
impressos, espelhos e lacados.

Uma rede de produção
internacional
Mais de
10 000 colaboradores.

Implantação em mais
de 30 países.

Volume de negócios de:
2500 milhões em 2011.

34 fábricas do vidro base
(float) e 15 linhas
magnetrónicas (vidro de capa)

En la versión en castellano decía 36 fabricas. ¿Son 34
para portugal?.
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RESÍDUOS
INTRODUCCIÓN

Componentes Reciclados
A Certificação BREEAM®
(Res 2)

Ponto

O que é a BREEAM®?
Objectivo
Promover
utilização
de materiais
reciclados ou
de segunda utilização
em Method)
construção,
reduzindo
assimambiental
o consumo
BREEAM® a(Building
Research
Establishment´s
Environmental
Assessment
é uma
certificação
de de
edifícios
matéria-prima.
criada no Reino Unido em 1990. A certificação BREEAM® é o maior sistema de certificação de edifícios do mundo, com cerca de
200.000 edifícios certificados e um milhão de registados. O programa de certificação BREEAM® pode variar de acordo com o
país, tipo de edifício (escritórios, edifícios comerciais…) e tipo de construção (obra nova, reabilitação…). Este folheto baseia-se
na “BREEAM® Europe Commercial 2009”, o sistema definido para edifícios de escritórios novos.

Requisitos

A quantidade de material reciclado e de segunda utilização deve ser superior a 25% (de peso ou volume) do total dos
materiais
utilizados no edifício.
Dez categorias
para um edifício sustentável

a. Na zona de construção
A avaliação do edifício é efectuada segundo 10 categorias. As avaliações parciais são agrupadas num resultado global que se
b. Em fábricas de processamento situadas a menos de 30 km ou a maior distancia se transportados por linha férrea ou
situará numa escala de “Aprovado”, “Bom”, “Muito Bom”, “Excelente” e “Excepcional”.
aquática
c. De materiais reutilizados de origem pós-consumo diferente da construção em causa.

CATEGORIAS

A contribuição Saint-Gobain

PONTUAÇÃO
GlassMÁXIMA

PONDERAÇÃO

IMPACTO DOS
PRODUTOS
SAINT-GOBAIN

Actualmente nãoGestão
existem
formais de
dacadeias
Construção
desmontagem e reutilização do vidro. Como
Saúdeser
e Bem-Estar
tal a) e b) não podem
cumpridos.
No que diz respeito
ao critério
c), as origens
Consumo
de Energia
possíveis de resíduos de vidro (casco de vidro)
Transporte
no sector de vidro
devem ser definidas com
maior precisão: Consumo de Água
- Casco de Vidro “Interno”: originário da sua
Materiais no processo.
fabricação e reintroduzido
- Casco de VidroGestão
”Pré-consumo”:
obtido após
de Resíduos
transformação do mesmo e antes da
Utiliz. de
Terreno e Ecologia
instalação do produto
final.
- Casco de VidroContaminação
“Pós-consumo”: procedente
do fim de vida do produto (por renovação ou
Inovação
demolição), após a sua recolha, classificação e
tratamento.

Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim

GESTÃO
DA CONSTRUÇÃO
Uma chapa de vidro Saint-Gobain Glass contem em média 30%
de resíduos de vidro
“internos”
e de “Pré-consumo”. São
INOVAÇÃO
CONTAMINAÇÃO
fundidos em cada ano cerca de 1500000
toneladas destes resíduos em 34 fornos. Este facto possibilita uma redução de
1 800 000 toneladas em matéria-prima consumida (recursos naturais), de 375 000 toneladas de CO2 emitido (redução
de efeito de estufa).
SAÚDE E BEM-ESTAR
UTILIZAÇÃO DE
TERRENO E ECOLOGIA

Documentação disponível
GESTÃOGlass
DE RESÍDUOS
Declaração Saint-Gobain
de incorporação de 30% de casco de vidro (“interno” e de “pré-consumo”) no vidro
CONSUMO DE ENERGIA
fabricado.

MATERIAIS

DISTRIBUIÇÃO DAS
10 CATEGORIAS BREEAM®
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CONSUMO DE ÁGUA

TRANSPORTE

Classificação BREEAM
Num projecto BREEAM® é possível alcançar 109 créditos sendo que a inovação possibilita a obtenção de uma bonificação de
até 10 créditos. A percentagem mínima para obter o certificado BREEAM® é de 30% (equivalente a 33 créditos), sendo
possível alcançar níveis superiores de conformidade, tal como indicado na seguinte tabela.

CLASSIFICAÇÃO % PONTUAÇÃO
Sem Certificação
Aprovado
Bom
Muito Bom
Excelente
Excepcional

Índice
BREEAM® não certifica nenhum produto em particular. A utilização de produtos de elevada prestação Saint-Gobain Glass pode
contribuir com até 40 pontos nos projectos em avaliação

Categorias

VERTENTES ONDE SAINT-GOBAIN
GLASS APORTA VALOR

PÁGINAS
PONTOS
DISPONÍVEIS

Saúde e Bem-Estar

SB1- Iluminação
SB2 – Vista Exterior
SB3 – Controlo de Luminosidade
SB9 – Compostos Orgânicos Voláteis
SB10 – Conforto Térmico
SB13 – Comportamento Acústico

1
1
1
1
2
1

Consumo de Energia

Ene.1 – Eficiência Energética

15 pontos

Materiais

Mat1 – Especificação de Materiais
Mat5 – Fornecimento Responsável de Materiais

4 pontos
3 pontos

Gestão de Resíduos

Res.2 – Inertes Reciclados

1 ponto

Inovação

ponto
ponto
ponto
ponto
pontos
ponto

10 pontos
40 pontos

Átrio da universidade Sandwell, West Bromwich, Reino Unido
Classificação BREEAM®: Muito Bom
Arquitecto:
Brond Bryan
INSTALAÇÕES
DE PRODUÇÃO DE VIDRO FLOAT
SGG
PLANITHERM
ULTRA
N, SGG COOL-LITE
174 II e
DA SAINT-GOBAIN GLASS
NO REINOSKN
UNIDO
SGG COOL-LITE SKN 165 II
BREEAM com Saint-Gobain Glass
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MATERIAIS
SAÚDE
E BEM-ESTAR

Fornecimento
Iluminação
(SBresponsável
1)
de materiais (Mat. 5)

Ponto
Pontos

Objectivo
Objectivo
Proporcionar
luz natural suficiente
aos de
utilizadores
edifício.
Promover o fornecimento
responsável
materiaisdo
para
os elementos construtivos principais do edifício.

Requisitos
Este critério assenta em dois pontos essenciais:
1. Requisitos
O projecto deverá permitir a incidência de luz natural de acordo com as melhores práticas.
2.
Pelo menos 80%
do pavimento
de soloresponsável:
do escritório deverá estar adequadamente iluminado com luz natural.
Consideram-se
4 níveis
de fornecimento
A “iluminação adequada” é definida de acordo com luminância da luz natural (200 lux para 2650 horas de utilização média
anual) ou por um factor médio de luminosidade que depende da latitude a que se encontra o edifício. Deve atingir-se
ainda um rácio de uniformidade de pelo menos 0,4 ou um factor de luminosidade mínimo.

ESPECIFICAÇÕES PARA OS
FABRICANTES
DE
VIDRO
VALOR
MÌNIMO
DO FACTOR DE

NIVEL
LATITUDE

FACTOR MÉDIO DE
Nível Excelente ou Muito Bom, conformeLUMINOSIDADE
BREEAM® BES6001 de
LUMINOSIDADE
(espaços sem tectos de vidro)
fornecimento responsável.

Nível Bom ou Aprovado, conforme BREEAM® BES6001 de
fornecimento responsável.
Certificado de Sistema de Gestão Ambiental para processos críticos
(produção de vidro) e para cadeia de fornecimento (extracção de areia
e produção/extracção de carbonato de sódio).
Certificado de Sistema de Gestão Ambiental apenas para processos
críticos (produção de vidro).

Contribuição da Saint-Gobain Glass
O vidro é por natureza o material mais adequado para separar espaços interiores e exteriores, se o desejo for o de manter o
®
, concedem-se
os créditos
quando
existam
provas de que
Usando
folha
de Excel
preparada
BREEAM
contactouma
visual.
A gama
de produtos
de por
capas
energeticamente
eficientes
Saint-Gobain
Glass,
comercializados
sob80%
as marcas
dos
materiais
(tijolo,
vidro,
betão,…)
incluídos
nos
elementos construtivos
de de
umvalores
fornecimento
responsável
SGG PLANITHERM, SGG PLANISTAR e SGG COOL-LITE proporcionam
uma amplaprovêm
variedade
de transmissão
luminosa
(desde 10% a 83%), limitando porém a transmissão energética através do vidro.
Os produtos com neutralidade colorimétrica (elevado Ra, índice de rendimento da cor) evitam distorções no espectro luminoso,
garantindo a percepção das cores originais.
Utilizado
em portas e divisórias,
o vidro é também
muito importante no interior dos edifícios – Maximiza a entrada de luz,
A contribuição
de Saint-Gobain
Glass
permitindo que esta alcance espaços afastados da fachada
Nível 4: FORNOS FLOAT SAINT-GOBAIN GLASS CERTIFICADOS
Todas as fábricas de vidro base (float) da Saint-Gobain Glass estão certificadas pela ISO 14001 (Dezembro 2012), o que
avaliza o seu Sistema de Gestão Ambiental. É excepção a fábrica no Egipto, actualmente em processo de certificação.

Produtos
Nível 3: POLÍTICA DE FORNECIMENTO
RESPONSÁVEL SAINT-GOBAIN GLASS
Todos
os
locais
de
extracção
Saint-Gobain
Glass
estão
certificados
Gama SGG
COOL-LITE®
XTREMEsegundo ISO 14001. A Saint-Gobain Glass tem como
Gama SGG PLANITHERM®
política privilegiar a utilização de matérias-primas que sejam originárias de implantações com certificação ISO 14001
SGG ANTELIO®
SGG PLANISTAR® ONE
(ou
equivalente).
SGGDIAMANT®
Gama SGG COOL-LITE® ST
Gama SGG COOL-LITE® K / KT

SGG VISIONLITE®

Gama SGG COOL-LITE® SKN

SGG STADIP® PROTECT

Documentação disponível
Certificação ISO 14001 para fábricas de vidro base (float).
Certificação ISO 14001 de fornecedores de areia e carbonato de sódio, quando exista.
Dados técnicos de vidros Saint-Gobain Glass em www.Saint-Gobain-glass.com.

Documentação Disponível

BREEAM com Saint-Gobain Glass

Saúde e bem-estar

Vista Exterior
(SB 2)

Ponto

Objectivo
Proporcionar a possibilidade de descansar a vista, fixando-a na
paisagem exterior, reduzindo assim a fadiga visual e a
monotonia dos ambientes interiores.

Requisitos
Um vão de cerca de 20% da área total da parede permite ter
espaços de trabalho com iluminação adequada e vista exterior
a uma distância de até 7 m.

A contribuição de Saint-Gobain Glass
Uma janela incorpora, por natureza, vidro transparente.
Existem soluções de vidros para todos os gostos e
necessidades, variando em função da transmissão de luz, cor,
neutralidade, grau de reflexão, etc… Qualquer que seja a
preferência, o vidro oferece a melhor solução para contemplar
o mundo exterior.

Produtos
Gama SGG PLANITHERM®
SGG PLANISTAR® ONE

Gama SGG COOL-LITE® ST
Gama SGG COOL-LITE® K / KT
Gama SGG COOL-LITE® SKN
Gama SGG® COOL-LITE® XTREME
SGG ANTELIO®
SGGDIAMANT®
SGG VISIONLITE®

BREEAM com Saint-Gobain Glass

SAÚDE E BEM-ESTAR
Ponto
Ponto

Controlo de Luminosidade (SB 3)
Objectivo
Os vãos envidraçados permitem soluções projectadas para limitar problemas decorrentes da excessiva luminosidade dos
ambientes em utilização.

Requisitos
Para obter este ponto, o edifício tem que estar equipado com um sistema de sombreamento de controlo manual em todos
os vãos envidraçados, portas de vidro e clarabóias em todas as áreas relevantes.

Contribuição de Saint-Gobain Glass
A Saint-Gobain Glass oferece sistemas totalmente integrados que incluem estores móveis incorporados na câmara do
vidro duplo, como sejam SGG CLIMALIT PLUS SCREEN ou o sistema DLS ECKLITE. O Grupo Saint-Gobain dispõe ainda de
vidro electrocrómico, que melhora o rendimento energético do edifício e a forma de como os seus utilizadores vivem a luz
natural neste, controlando a luminosidade e permitindo um projecto e construção mais sustentáveis. (Mais informação em
www.saint-gobain-glass.pt)

São Francisco, EUA

BREEAM com Saint-Gobain Glass

SAÚDE E BEM-ESTAR
Punto
Punto

Compostos orgânicos voláteis (SB 9)
Objectivo
Possibilitar um ambiente interior mais saudável através da especificação de soluções construtivas com baixas emissões de
COV (compostos orgânicos voláteis)

Requisitos
Requisitos
Este ponto é concedido quando se cumprem as seguintes condições:
Todas as tintas decorativas e vernizes foram alvo de ensaio e o seu teor máximo de COV cumpre com os valores-limite
da Norma de Pintura Decorativa 2004/42/CE (entre 30 e 850 g/l dependendo da tinta ou verniz).
Pelo menos cinco das sete categorias de referência listadas têm todos os seus produtos dentro das normas de emissões
de COV. Painéis de madeira / Estruturas de madeira / Pavimentos de madeira / Revestimentos e pavimentos laminados/
Tectos falsos / Colas de pavimentos / Revestimentos de parede –

A contribuição de Saint-Gobain Glass
Passamos 90% do nosso tempo no interior de edifícios. Como tal, a
qualidade do ar interior e o teor em compostos orgânicos voláteis (COV) são
fundamentais à nossa saúde. O vidro não está incluído nas sete categorias
BREEAM® citadas sendo um material inerte que não emite compostos
orgânicos voláteis. Considerados como acessórios decorativos, o espelho e o
vidro lacado não estão considerados nas especificações BREEAM®. Não
obstante, ambos podem desempenhar um papel importante no projecto do
edifício quando se trata de proporcionar espaço e luz. Consciente da
importância deste tema, a Saint-Gobain Glass desenvolveu SGG MIRALITE
REVOLUTION, um novo espelho com baixo teor de compostos orgânicos
voláteis (≤10 µg/m³ ar). O SGG MIRALITE REVOLUTION e o vidro lacado
SGG PLANILAQUE EVOLUTION obtiveram a máxima pontuação, A+ de acordo
com a nova regulamentação francesa de COV e produtos de construção
(de 19 de Abril de 2011),

Medições após 28 dias
(segundo ISO16000 de Eurofins)
Total COV

Formaldeídos

Classificação A+ (2011)

Documentação disponíve
Relatório de ensaios de COV por produto.

BREEAM con Saint-Gobain Glass

SAÚDE E BEM-ESTAR

Conforto térmico (SB 10)

Pontos

Objetivo
Garantir níveis de conforto térmico apropriados.

Requisitos
É obtido um ponto quando a avaliação do conforto térmico do edifício cumpre com os critérios de conforto térmico
recomendados (EN ISO 7730:2005), tanto no inverno como no verão.
Para obter o segundo ponto, o modelo térmico deve respeitar a norma EN ISO 7730:2005, bem como considerar a
análise prévia de optimização de conforto térmico (forma e orientação do edifício, disposição interior, efeito de árvores…)

A contribuição de Saint-Gobain Glass
A utilização de vidros de elevada prestação pode
contribuir para o conforto térmico do edifício, graças ao
isolamento térmico e controlo solar que possibilitam,
tanto no inverno como no verão,
No inverno, retendo o calor interior, reduzindo assim as
necessidades de aquecimento. As propriedades isolantes
dos vidros de elevada prestação da Saint-Gobain Glass,
como o SGG PLANITHERM (Coeficiente U inferior a
1,0 W/m² K para vidro duplo e inferior a 0,5 W/m² K para
vidro triplo), limitam as perdas de calor ao mesmo tempo
que, graças à sua “permeabilidade” à radiação solar
(factor solar alto de 71%) permitem ganhos de energia
solar.
Os vidros de elevada prestação Saint-Gobain Glass
eliminam o desconforto provocado pelo chamado “efeito
de parede fria” – a diferença entre a temperatura
ambiente interior (20ºC) e a temperatura da superfície
destes vidros (17ºC) raramente excede os 3ºC, diferença
essa que é praticamente despercebida, com benefícios
evidentes para o conforto sentido.
No Verão, os ganhos solares são limitados graças ao
controlo solar e a sistemas de sombreamento. Estes
factores limitam o sobreaquecimento e as necessidades
de utilização de ar condicionado.

Produtos
Gama SGG PLANITHERM®
SGG

PLANISTAR® ONE

Gama SGG COOL-LITE® K / KT
Gama SGG COOL-LITE® SKN
Gama SGG® COOL-LITE® XTREME

BREEAM com Saint-Gobain Glass

SAÚDE E BEM-ESTAR
Ponto

Comportamento Acústico (SB 13)
Objectivo
Assegurar que o comportamento acústico do edifício cumpre com os níveis adequados.

Requisitos
O nível de ruído em ambiente interior (ruído exterior transmitido através da fachada + ruído interior, por exemplo, o emitido pelos
sistemas de ventilação) deve cumprir com os seguintes valores quando as áreas não estão ocupadas:
≤40 dB em gabinetes individuais.
Entre 40 e 50dB em escritórios de utilização não individual.
≤40dB em espaços comuns (salas de pessoal, lavabos).
≤35dB em espaços destinados a apresentações em público, por exemplo, seminários / salas de conferência.
≤50dB em cafetarias e zonas de refeição.

A contribuição de Saint-Gobain Glass
Tráfego, obras, música alta…são exemplos de ruídos que
afectam a nossa qualidade de vida diária. O nível de ruído
no centro de uma cidade, num lugar próximo de tráfego
situa-se à volta de 80dB. Os vidros de elevada prestação
acústica conseguem isolamentos de até 50dB (Rw),
possibilitando melhorias significativas neste domínio.
O vidro de prestações acústicas pode ser constituído por
dois vidros de diferente espessura ou por um vidro duplo
que incorpora um vidro laminado especial (SGG STADIP
SILENCE) formado por duas folhas de vidro unidas por
uma lâmina plástica especialmente projectada para
reforçar o isolamento acústico (PVB SILENCE).
O vidro deverá estar correctamente instalado e o caixilho
hermeticamente selado uma vez que o ruído se difunde
por qualquer entrada de ar.
As conversas ao telefone, a fotocopiadora…são também
ruídos que distraem – As divisórias de vidro formadas por
SGG STADIP SILENCE podem ser uma solução interessante
para reduzir a difusão acústica, mantendo a difusão de luz
natural.

Produtos
SGG STADIP

SILENCE, em todas as suas
combinações e espessuras

BREEAM com Saint-Gobain Glass

CONSUMO DE ENERGIA
Pontos

Eficiência Energética (Ene 1)
Objectivo
Promover o desenho de edifícios que minimizam o consumo de energia durante a sua utilização.

Requisitos
Para determinar o número de pontos neste parâmetro é utilizada uma percentagem de melhoria entre os valores
caracterizados no edifício e os valores de referência da legislação em vigor.

% de Melhoria

Valor Referência - Valor Edificio
Valor Referência(*)

(*) valor exigido pela regulamentação em vigor.

A atribuição de pontos é definida segundo a tabela seguinte:

Pontos

% de melhoria

Pontos

% de melhoria

Um exemplo residencial: a casa Multi-Confort Saint-Gobain, em França.
A casa Multi-Confort Saint-Gobain foi construída em 2011 em
Beaucouzé, perto de Angers. Nessa altura, estavam em vigor as
normas de regulamentação térmica de 2005, impondo-se máximo
de consumo de energias primárias de 80 Kwh./m²
A casa Multi-Confort Saint-Gobain de Beaucouzé apresenta
consumos de energia de apenas 30 KWh/m².
Estas prestações significam, segundo o critério BREEAM®:
% de Melhoria=

12 pontos

A contribuição de Saint-Gobain Glass
A Saint-Gobain Glass, líder na inovação de vidros de capa,
desenvolveu diversos produtos de altas prestações energéticas
para fachadas, clarabóias e janelas para todo o tipo de
edifícios residenciais e terciários. Estes vidros de capa
oferecem amplas possibilidades de prestações no que
respeita a isolamento térmico, transmissão luminosa
e factor solar.
Num clima dominantemente frio, as capas de baixa emissividade reduzem
as perdas de calor (Valor U), sendo no entanto necessário um factor solar alto para permitir
a entrada de calor do sol. Em climas predominantemente quentes, é necessário ter factores solares reduzidos para
isolar a energia luminosa exterior, sendo ainda e sempre desejável a entrada de luz natural. Tal conjugação é
conseguida com vidros de elevada selectividade, SGG PLANISTAR, SGG COOL-LITE SKN e SGG COOL-LITE XTREME.

BREEAM com Saint-Gobain Glass

Para eleger a solução de vidro mais adequada é
importante ter em conta parâmetros críticos
como localização, orientação, espaço habitável,
dimensão dos vãos, etc….a Saint-Gobain Glass
desenvolveu uma ferramenta interactiva que
permite seleccionar, em função deste critérios,
o vidro mais adaptado - SGG Glass Compass.
(www.glasscompass.com)
A gama SGG PLANITHERM compreende uma
variedade de capas de baixa emissividade,
sempre conjugadas com elevada transmissão
luminosa.

Punto

Os vidros SGG PLANITHERM constituem uma
gama bastante completa, entre eles,
SGG PLANITHERM 4S, a primeira capa de
elevada prestação baixo emissiva conjugada
com factor solar adequado e SGG PLANISTAR
ONE, a capa baixo emissiva de conforto 4
estações para climas mistos.
As Gamas SGG COOL-LITE constituem uma
gama de capas de controlo solar com uma
ampla variedade de prestações energéticas factor solar, valores de U, transmissão luminosa
e diferentes leituras estéticas:
SGG COOL-LITE XTREME, a última geração de
capas altamente selectivas, proporciona uma
relação luz / calor obtido pelo sol
(selectividade) extremamente elevada, atingido
um rácio superior a 2. Ainda neste parâmetro,
SGG COOL-LITE SKN, bloqueia mais energia do
que luz. SGG COOL-LITE KT ou KNT são vidros
de alto controlo solar e SGG COOL-LITE ST são
capas de controlo solar com uma ampla gama
de cores e prestações. A maioria dos produtos
SGG COOL-LITE está disponível em suportes
claros, verdes ou azuis e alguns em SGG
DIAMANT (vidros extra claros com baixo teor de
ferro).

Produtos
Gama SGG PLANITHERM®
SGG PLANISTAR® ONE
Gama SGG COOL-LITE® ST
Gama SGG COOL-LITE® K / KT
Gama SGG COOL-LITE® SKN
Gama SGG COOL-LITE® XTREME
SGG ANTELIO®

Documentação disponível
Glass Compass, para eleger a solução de vidro mais adequada em aplicações residenciais
(www.glass-compass.com)

SGG

BREEAM com Saint-Gobain Glass

BDP Manchester Studio, Manchester, Reino Unido
Classificação BREEAM excelente
Arquitecto: BDP
SGG COOL-LITE SKN 172

BREEAM com Saint-Gobain Glass

BREEAM con Saint-Gobain Glass
BREEAM com Saint-Gobain Glass

MATERIAIS
Pontos

Especificação de Materiais (Mat 1)
Objectivo
Promover a utilização de materiais de construção com baixo impacto ambiental durante todo
o ciclo de vida de produto.

Requisitos
Existem duas formas de cálculo deste parâmetro
Opção 1: Guia de Avaliação Verde de BREEAM®,
O Guia de Avaliação Verde BREEAM® permite aos projectistas e prescritores a selecção dos materiais e componentes com
menor pegada ambiental ao longo do seu ciclo de vida.
Os materiais estão classificados de A+, de menor impacto ambiental total, a E, o pior comportamento.
Cada elemento construtivo (paredes exteriores, janelas, telhado…) terá uma pontuação, em função da sua classificação
no Guia Verde:

CLASSIFICAÇÃO
PONTOS

O número total de pontos no edifício é depois
transformado em créditos

PONTOS
CRÉDITOS
E quanto ao vidro?
Esta metodologia não considera a política
ambiental dos fabricantes de vidro.
A classificação de uma janela vai de A+ a
E, dependendo do tipo de caixilho.
Opção 2: Outros métodos de classificação
de materiais
Os pontos deste tópico são atribuídos
segundo dois critérios: Um crédito pela
utilização de uma ferramenta de
determinação da pegada de carbono,
energia e CO2 derivados da
disponibilização dos materiais, e 1 a 3
créditos pela realização de Análise do
Ciclo de Vida (LCA – Life Cycle
Assessment). Em ambos os casos é
necessária a prova de que tais avaliações
são consideradas no projecto.

BREEAM com Saint-Gobain Glass

A contribuição de Saint-Gobain Glass
A Saint-Gobain Glass desenvolveu um programa ambiental rigoroso para analisar e melhorar a pegada ambiental dos seus
produtos ao longo do seu ciclo de vida.
Saint-Gobain Glass é o primeiro fabricante de vidro a realizar a Análise de Ciclo de Vida completo aos seus
produtos de acordo com as normas internacionais (ISO 14025, 14040 & 14044), sendo esta verificada por uma
entidade independente.
As análises detalhadas proporcionam diagnósticos que permitem à Saint-Gobain Glass o desenvolvimento de um plano de
acção de acordo com o modelo seguinte:
1. AVALIAR a pegada ambiental dos
produtos;
2. REDUZIR os seus impactos
(consumo de energia, água e
matérias-primas, emissões de CO2…)
e incrementando a sua reciclagem;
3. ECO-INOVAÇÃO de produtos
futuros minimizando os impactos
ambientais desde a fase de
desenvolvimento;
4. AVALIAR de novo…
Os resultados da Análise do Ciclo de
Vida (incluídos na Declaração
Ambiental de Produto-DAP) são
indispensáveis na avaliação da pegada
ambiental do edifício (opção 2 do
critério MAT1).

ETAPA 2:
PRODUÇÃO DE
VIDRO-BASE (FLOAT)
ETAPA 1:
EXTRACÇÃO DE
MATÉRIAS-PRIMAS

ETAPA 3:
TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
(VIDROS DE CAPA)

Ciclo
de vida
do vidro

ETAPA 4:
TRANSFORMAÇÃO

PASO 7:
FIM PERÍODO UTILIZAÇÃO

ETAPA 6:
UTILIZAÇÃO

ETAPA 5:
TRANSPORTE

Documentação Disponível
Declarações Ambientais de Produto (DAP), verificadas por entidade independente (Fevereiro 2013).

Produto
Produtos de Saint-Gobain Glass
SGG PLANILUX®
Gama SGG PLANITHERM®
Gama SGG COOL-LITE®
SGG BIOCLEAN®
Gama SGG STADIP®
Gama SGG MIRALITE® REVOLUTION
Gama SGG DECORGLASS® e MASTERGLASS®

BREEAM com Saint-Gobain Glass

MATERIAIS

Fornecimento responsável
de materiais (Mat. 5)

Pontos

Objectivo
Promover o fornecimento responsável de materiais para os elementos construtivos principais do edifício.

Requisitos
Consideram-se 4 níveis de fornecimento responsável:

ESPECIFICAÇÕES PARA OS
FABRICANTES DE VIDRO

NIVEL

Nível Excelente ou Muito Bom, conforme BREEAM® BES6001 de
fornecimento responsável.
Nível Bom ou Aprovado, conforme BREEAM® BES6001 de
fornecimento responsável.
Certificado de Sistema de Gestão Ambiental para processos críticos
(produção de vidro) e para cadeia de fornecimento (extracção de areia
e produção/extracção de carbonato de sódio).
Certificado de Sistema de Gestão Ambiental apenas para processos
críticos (produção de vidro).

Usando uma folha de Excel preparada por BREEAM®, concedem-se os créditos quando existam provas de que 80%
dos materiais (tijolo, vidro, betão,…) incluídos nos elementos construtivos provêm de um fornecimento responsável

A contribuição de Saint-Gobain Glass
Nível 4: FORNOS FLOAT SAINT-GOBAIN GLASS CERTIFICADOS
Todas as fábricas de vidro base (float) da Saint-Gobain Glass estão certificadas pela ISO 14001 (Dezembro 2012), o que
avaliza o seu Sistema de Gestão Ambiental. É excepção a fábrica no Egipto, actualmente em processo de certificação.
Nível 3: POLÍTICA DE FORNECIMENTO RESPONSÁVEL SAINT-GOBAIN GLASS
Todos os locais de extracção Saint-Gobain Glass estão certificados segundo ISO 14001. A Saint-Gobain Glass tem como
política privilegiar a utilização de matérias-primas que sejam originárias de implantações com certificação ISO 14001
(ou equivalente).

Documentação disponível
Certificação ISO 14001 para fábricas de vidro base (float).
Certificação ISO 14001 de fornecedores de areia e carbonato de sódio, quando exista.

BREEAM com Saint-Gobain Glass

Cantera / França
Certificação ISO 14001

BREEAM com Saint-Gobain Glass

RESÍDUOS

Componentes Reciclados
(Res 2)

Ponto

Objectivo
Promover a utilização de materiais reciclados ou de segunda utilização em construção, reduzindo assim o consumo de
matéria-prima.

Requisitos
A quantidade de material reciclado e de segunda utilização deve ser superior a 25% (de peso ou volume) do total dos
materiais utilizados no edifício.
a. Na zona de construção
b. Em fábricas de processamento situadas a menos de 30 km ou a maior distancia se transportados por linha férrea ou
aquática
c. De materiais reutilizados de origem pós-consumo diferente da construção em causa.

A contribuição Saint-Gobain Glass
Actualmente não existem cadeias formais de
desmontagem e reutilização do vidro. Como
tal a) e b) não podem ser cumpridos.
No que diz respeito ao critério c), as origens
possíveis de resíduos de vidro (casco de vidro)
no sector de vidro devem ser definidas com
maior precisão:
- Casco de Vidro “Interno”: originário da sua
fabricação e reintroduzido no processo.
- Casco de Vidro ”Pré-consumo”: obtido após
transformação do mesmo e antes da
instalação do produto final.
- Casco de Vidro “Pós-consumo”: procedente
do fim de vida do produto (por renovação ou
demolição), após a sua recolha, classificação e
tratamento.

Uma chapa de vidro Saint-Gobain Glass contem em média 30% de resíduos de vidro “internos” e de “Pré-consumo”. São
fundidos em cada ano cerca de 1500000 toneladas destes resíduos em 34 fornos. Este facto possibilita uma redução de
1 800 000 toneladas em matéria-prima consumida (recursos naturais), de 375 000 toneladas de CO2 emitido (redução
de efeito de estufa).

Documentação disponível
Declaração Saint-Gobain Glass de incorporação de 30% de casco de vidro (“interno” e de “pré-consumo”) no vidro
fabricado.

BREEAM com Saint-Gobain Glass

Átrio da universidade Sandwell, West Bromwich, Reino Unido
Classificação BREEAM®: Muito Bom
Arquitecto: Brond Bryan
SGG PLANITHERM ULTRA N, SGG COOL-LITE SKN 174 II e
SGG COOL-LITE SKN 165 II
BREEAM com Saint-Gobain Glass
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INOVAÇÃO

Comportamento exemplar nos
critérios BREEAM® existentes

Pontos

Objectivo
Promover o reconhecimento adicional de estratégias de
projecto , de processos de gestão e de desenvolvimentos
tecnológicos que sejam inovadores no campo da
sustentabilidade.

Requisitos
O número máximo de pontos alcançados por via deste
parâmetro é de 10, segundo o indicado na tabela seguinte:

CRITÉRIO

CREDITOS

REQUISITOS

SB 1 - Luminosidade

1 ponto

Luminosidade e rácio de uniformidade, acima dos
limites mínimos.

SB 9 - Compostos
Orgânicos Voláteis

1 ponto

Ene 1 - Eficiência
energética

2 pontos

Medição e cumprimento dos limites nas 7 categorias
de produtos mencionadas.
De antemão, o edifício deve ter 15 pontos de Ene1.
1 ponto de inovação para edifícios sem emissão
de CO2. 2 pontos de inovação para edifícios com
zero emissões de CO2 (quando as emissões de CO2
derivadas da energia e processos relacionados seja
menores ou iguais a zero).

Mat 1 - Especificação
de Materiais

1 ponto

Mat 5 – Fornecimento
Responsável de Materiais.

3 pontos

Análise de Ciclo de Vida aplicado na escolha de TODOS
os elementos construtivos do edifício.
90% de materiais com fornecimento responsável.

A contribuição de Saint-Gobain Glass
A Saint-Gobain Glass centra na inovação a sua estratégia de desenvolvimento.
Nos últimos 5 anos a Saint-Gobain Glass criou, entre outros,
possibilita valores de U de 1,0 W/m² K em vidro duplo;
camada de prata com selectividade de 2,2;

SGG

SGG

SGG

COOL-LITE XTREME, o primeiro vidro de capa com tripla

BIOCLEAN II +

multi-funcional de autolimpeza e baixa emissividade;

SGG

PLANITHERM ONE, o primeiro vidro de capa que

SGG

PLANITHERM ULTRA N II), o primeiro vidro

MIRALITE REVOLUTION, o primeiro produto eco-inovador de

Saint-Gobain Glass, sem adição de chumbo e baixo teor de Componentes Orgânicos Voláteis.

BREEAM com Saint-Gobain Glass

Centro Desportivo Universitário de Lancaster, Reino Unido
Nivel BREEAM Excelente

BREEAM con Saint-Gobain Glass

Descubra como a Saint-Gobain Glass contribui para a
obtenção de outras certificações de edifícios sustentáveis:
LEED com Saint-Gobain Glass.
HQE com Saint-Gobain Glass (na França).
DGNB com Saint-Gobain Glass (na Alemanha).

PENDIENTE DE TRADUCCIÓN?

EN 10 – Apartado 1713
2691-652 Santa Iria da Azóia
Tel: 219534600
Mkt.sggp@saint-gobain.com
www.saint-gobain-glass.com
www.climalit.pt
www.sggclimalitdata.com

Aviso legal:
Este catálogo é apenas uma abordagem inicial acerca dos possíveis créditos com que os nossos produtos podem
contribuir no sistema de classificação BREEAM®, não tendo carácter vinculativo. A classificação BREEAM® de um
projecto é resultado de uma série de factores, como o tipo de edifício, configuração dos elementos construtivos, etc.,
estando sujeita à análise segundo os métodos BREEAM® e procedimentos que se levem a cabo em cada caso
particular. É da responsabilidade de cada prescritor a eleição dos métodos de análise mais adequados para que o
edifício cumpra os requisitos das normais nacionais e / ou regionais.

