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LEED® com
SAINT-GOBAIN GLASS

Para um futuro mais verde
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Para um futuro mais verde

Saint-Gobain Glass e a Certificação LEED®

Contribuir para a construção de edifícios

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) é um sistema de certificação vo-

energeticamente mais eficientes é uma das

luntária, baseada no consenso, impulsionado pelo mercado, com base em princípios acei-

principais estratégias da SAINT-GOBAIN

tes sobre energia e meio ambiente, e que estabelece um equilíbrio entre práticas já

GLASS.

estabelecidas e conceitos novos. O sistema de certificação LEED® foi desenvolvido pelo US

A SAINT-GOBAIN GLASS oferece uma

Green Building Council.

vasta gama de soluções altamente eficientes que englobam desde a geração à

O sistema de certificação LEED® para nova construção e renovação v.3.0 estabelece 7 ca-

conservação de energia, e contribui acti-

tegorias de estudo, podendo em 4 delas alcançar-se maior pontuação mediante o uso de

vamente para o desenvolvimento de tec-

vidros de alta prestação da Saint-Gobain Glass. Em algumas dessas áreas o impacto é óbvio,

nologias e produtos mais limpos (política

porem em outras, talvez pelo desconhecimento do que os produtos Saint-Gobain Glass

de reciclagem, eficiência no consumo de

podem oferecer, não são contempladas desde o início.

água e baixa emissão de gases poluentes
na fabricação dos seus produtos). Como
líder em inovação, a Saint-Gobain Glass

Distribuição segundo a categoria LEED®

oferece os vidros mais sustentáveis para
o presente e para o futuro.

Localização sustentável do projecto: 26 pontos

A sustentabilidade não tem só um im-

Eficiência na gestão do consumo de água: 10 pontos

pacto positivo na saúde e meio am-

Energia e Atmosfera: 35 pontos

biente; reduz também os custos de

Materiais e Recursos: 14 p0ntos

funcionamento e permite a comerciali-

Qualidade do Ar Interior: 15 p0ntos
Inovação na Concepção: 6 p0ntos

zação de edifícios mais eficientes, au-

Prioridade Regional: 4 pontos

mentando potencialmente a produtividade
dos seus ocupantes, e ajudando a criar
uma comunidade mais sustentável.
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Categoria LEED®

Pontuação
máxima

Distribuição
de pontos

Impacto dos
produto SGG

Localização sustentável do projecto

26

26%

Não

Eficiência na gestão do consumo de água

10

10%

Não

Energia e Atmosfera

35

35%

Sim

Materiais e Recursos

14

14%

Sim

Qualidade do Ar interior

15

15%

Sim

Inovação na Concepção

6

Bónus

Sim

Prioridade Regional

4

Bónus

Não
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Certificação LEED®
Um projecto LEED® pode alcançar um total de 100 pontos; os créditos por inovação na concepção (6)
e prioridade Regional (4) podem chegar um total de 10 pontos como bónus. O número mínimo de
pontos necessário para aceder à certificação LEED® básica é o total de 40 pontos. Contudo podem al-

Ranking LEED®

Pontos LEED®

Certificação

40 - 49

Prata

50 - 59

Ouro

60 - 79

Platina

≥ 80

cançar-se níveis mais altos de certificação que correspondem a classificações mais distintas, como se
pode ver na tabela a direita (Prata, Ouro e Platina).
LEED® não certifica um produto especificamente, mas o uso de produtos de altas prestações da SaintGobain Glass pode contribuir com até 39 pontos.
Créditos LEED®

Categoria LEED®
Energia e Atmosfera

EA - Crédito 1:

Pontos possíveis
1 - 26

Páginas 4 - 7

1-4

Páginas 8 - 9

1-4

Páginas 10 - 13

1-5

Páginas 14 - 15

Optimização do consumo da energia

EA - Crédito 2:
Instalação de energias renováveis

MR - Crédito 4:
Materiais e Recursos

Utilização de reciclados: 10% a 20%
(pós-consumo + ½ pré-consumo)

MR - Crédito 5:
Mercado regional: 10% a 20% extracção,
Processo e manufactura regional

IEQ - Crédito 4.2:
Materiais baixos emissivos: Tintas e Capas

Qualidade do Ar Interior

IEQ - Crédito 7.1:
Conforto térmico: concepção

IEQ - Crédito 8.1 y 8.2:
Luz natural e visibilidade:
Luz natural entre 75% a 90% nos espaços

Inovação na Concepção

ID - Crédito 1:
Inovação na concepção

TOTAL

Máx. 39
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Energia e Atmosfera
EA-Crédito 1:
Optimização do consumo de
energia
De 1 a 19 pontos

Objectivo:
LEED® promove os níveis mais elevados e eficiência energética de modo a reduzir o impacto
económico e ambiental associado ao consumo excessivo da energia.
Para crédito EA-Crédito 1, o edifício pode alcançar de 1 a 19 pontos relacionados com o
rendimento energético geral do edifício.

Requisitos:
Existem as seguintes opções:
1) Demonstrar uma redução no consumo de energia para o edifício proposto quando comparado a um tipo de construção padrão, com base no seu desempenho por ASHRAE /
IESNA 90,1-2007, usando um método de simulação baseada na construção de Avaliação de Desempenho Método no Anexo G (ver detalhes em Guia LEED®).
2) Cumprir com as regras do Guia de Concepção de energia ASHRAE para atingir os objectivos do projecto.
3) Cumprir com as normas identificadas nos edifícios Advanced™ Core Performance™ Guia
desenvolvido pelo New Buildings Institute.
A percentagem mínima de poupança de energia por cada secção está definida no guia de
LEED® de GBC.
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Contribuição da Saint-Gobain Glass:
Nos últimos anos, a Saint-Gobain Glass lançou no mercado alguns dos vidros de capas mais avançadas em matéria de eficiência energética para fachadas, clarabóias e janelas de todo o tipo de edifícios.
Estes vidros de capas apresentam uma ampla gama de características no que respeita a isolamento térmico, transmissão luminosa e factor solar
• As unidades de vidro com isolamento térmico reforçado (ITR) compostas por vidros baixo emissivos poupam energia ao reduzir o coeficiente de transmissão U, ou seja, a transferência de calor entre o interior e exterior através do vidro.
• Para climas em que predomina a necessidade de aquecimento, os vidros duplos ou triplos dotados com vidros baixo emissivos de maior
factor solar permitem a entrada de calor solar, o que reduz a necessidade de aquecimento durante a estação mais fria.
• Para climas em que predomina a necessidade de arrefecimento com ar condicionado sugerem-se vidros de capas de alta prestação que
combinam a função de baixa emissividade com um elevado controlo solar. O baixo factor solar g impede a entrada de calor, reduzindo
assim a necessidade de arrefecimento dos espaços.
A gama SGG PLANITHERM® é composta por diferentes produtos de baixa emissividade, cada um com uma transmissão luminosa e factor solar
diferente, destacando-se entre estes SGG PLANITHERM® ULTRA N, SGG PLANITHERM® 4S e SGG PLANISTAR® ONE
A gama SGG COOL-LITE® conta com uma variedade de capas de controlo solar com grande diversidade de características energéticas – factor solar g, coeficiente de transmissão U, transmissão luminosa e estética..
SGG

COOL-LITE® inclui capas reflectoras como as

SGG

COOL-LITE® ST ou STB, capas neutras dotadas com baixa emissividade como

SGG COOL-LITE KNT e capas altamente selectivas como SGG COOL-LITE SKN e XTREME (esta constitui a ultima geração de capas). A maior parte

dos produtos
SGG

SGG

COOL-LITE® está disponível em substrato incolor, verde e azul, havendo alguns produtos disponíveis em substrato

DIAMANT (vidro extra-claro com baixo teor de ferro).

Categoria LEED®
Energia e Atmosfera

Créditos LEED®
EA-Crédito 1
Optimizar o consumo de energia

Valor
De 1 a 19

Produtos SGG
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®
SGG REFLECTASOL®
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Energia e atmosfera
Objectivo:
Estimular e reconhecer os níveis crescentes de auto-abastecimento através de energias renováveis com o propósito de reduzir os impactos ambientais e económicos associados ao
uso de energia de combustíveis fósseis.

EA-Crédito 2:
Instalações de energia
renovável
De 1 a 7 pontos

Requisitos:
• Uso de sistemas de energia renovável para compensar o consumo de energia do edifício. Deve calcular-se o rendimento do projecto considerando a energia produzida pelos
sistemas renováveis como uma percentagem do gasto anual de energia do edifício. A
percentagem mínima de energia renovável por cada nível está indicada nas directrizes
de LEED.®
• O gasto de energia calculado no crédito EA-Crédito 1 e os dados obtidos pelo departamento de energia (DOE) do Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS)
utilizam-se para determinar o gasto de electricidade estimado.

Contribuição de Saint-Gobain Glass:
Os produtos Saint-Gobain SOLAR podem contribuir com de 1 a 3 pontos neste tópico.
A Saint-Gobain Glass dispõe, por um lado, de produtos vítreos que compõem os painéis
que cobrem os módulos fotovoltaicos (SGG DIAMANT e produtos SGG DIAMANT SOLAR) que
correspondem a 20% do mercado de módulos fabricados em todo o mundo e, por outro,
de produtos que constituem sistemas fotovoltaicos integrados, com módulos de montagem e cabos (SGG MEGASLATE® e SGG SUNSTYLE®), capazes de produzir 120 watts de energia por m2.

Categoría LEED®
Energia e
Atmosfera

Créditos LEED®
EA-Crédito 2

Valor
De 1 a 7

Productos SGG
SGG DIAMANT®

Instalação de energia

SGG DIAMANT® SOLAR

renovável

SGG ALBARINO®
SGG MEGASLATE®
SGG SUNSTYLE®
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Materiais e recursos
MR-Crédito 4:
Teor de reciclados: 10% a 20%
(pós-consumo + ½
pré-consumo)
10% = 1 ponto
20% = 2 pontos

Objectivo:
LEED® promove a reciclagem, a reutilização na construção, a gestão de resíduos, o uso de
materiais regionais e a especificação de materiais reciclados. Existe uma crescente procura
por materiais que incorporem materiais reciclados, reduzindo assim o impacto na extracção e processamento de matérias-primas virgens.

Requisitos:
Para o crédito 4, o uso de materiais que contenham produtos reciclados deve situar-se em
pelo menos 10% a 20% do valor total dos materiais de projecto. A percentagem mínima de
materiais reciclados em cada ponto é o seguinte:
10% = 1 ponto
20% = 2 pontos

Contribuição de Saint-Gobain Glass:
A produção da Saint-Gobain Glass utiliza em média 30% de vidro reciclado, conhecido como
casco. Mais de 1.200.000 toneladas de casco são fundidas por ano nos 34 fornos das linhas
de vidro Float da empresa, permitindo:
• Uma diminuição do consumo de matérias-primas de 1,5 milhões de toneladas de matérias-primas (recursos naturais)
• Uma diminuição de emissão de CO2 (gases de efeito estufa) de 300.000 toneladas.
Fusão do vidro
Pós-consumo

Pré-consumo

Linha de processamento

Edifício

No entanto, nas directivas LEED®, os materiais reciclados no processo de fabrico são excluídos do cálculo anterior. Somente o casco proveniente do processo de transformação,
como o fabrico de vidro duplo, é que deve ser considerado como conteúdo reciclado “ préconsumo”.
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Objectivo:
Aumentar o uso de materiais de construção extraídos e fabricados na região de implantação do edifício, apoiando assim o uso de recursos locais e reduzindo o impacto ambiental do transporte.

Requisitos:
A utilização de materiais de construção ou produtos que tenham sido extraídos, recolhido
ou recuperados, assim como manufacturados, a menos de 800 Km (500 milhas) do local do
edifício, numa percentagem mínima de 10% ou 20% do custo total dos materiais. Só a per-

MR-Crédito 5:
Regionais:
10% Extracção e Transformação
regional
1 ponto
20% Extracção e Transformação
regional
2 pontos

centagem (em peso) da fracção do produto ou material que se extrai, recolhe-se, ou recupera-se e manufactura-se regionalmente, pode contribuir para o valor regional.
A percentagem mínima de materiais regionais para cada ponto é a seguinte:
10% = 1 ponto.
20% = 2 pontos.

Contribuição de Saint-Gobain Glass:
A Saint-Gobain Glass desenvolveu uma rede que garante que os seus produtos estão suficientemente perto dos locais onde mais se constrói. A interacção entre as 34 linhas de vidro
float e cerca de 250 linhas de transformação de vidro garante ainda um elevado fluxo de
vidro reciclado (casco), permitindo uma optimização de recursos.
Graças à sua rede de parceiros e licenciados em todo o mundo, o cliente pode encontrar
vidro Saint-Gobain Glass a menos de 800 Km do local de implantação do projecto. Para
conhecer um parceiro mais perto do seu projecto, contacte Saint-Gobain Glass ou consulte
www.sggclimalitdata.com.
A gestão da Saint-Gobain Glass centra-se na optimização da logística de transporte de matérias-primas e produtos acabados. A areia por exemplo, principal matéria-prima com 80%
do peso total, é levada até as fábricas de vidro, principalmente por comboio ou barco. Outros materiais, como o carbonato, é transportado em parte por linha férrea. Tudo isto permite uma poupança anual de 5.000.000 de quilómetros de transporte rodoviário em
camiões, diminuindo drasticamente as emissões poeira e de CO2, SO2, NOx.
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Qualidade do ar interior
IEQ-Crédito 4.2:
Materiais baixo emissivos:
Tintas e capas
1 ponto

Objectivo:
LEED® pretende reduzir a quantidade de contaminantes presentes no ar interior que tenham odor desagradável, que provoquem irritação e/ou sejam prejudiciais ao conforto e
bem-estar dos instaladores e ocupantes.

Requisitos:
As tintas e capas utilizados no interior dos edifícios devem satisfazer as baixas emissões
de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) de acordo com as directivas de LEED®.

Contribuição de Saint-Gobain Glass:
O espelho de elevada duração SGG MIRALITE REVOLUTION e o vidro lacado de elevada resistência

SGG

PLANILAQUE EVOLUTION oferecem excelente contributo ambiental, aju-

dando a manter uma vida saudável e livre de contaminação no interior. Ambos os
produtos contêm um nível de Formaldeido e de Compostos Orgânicos Voláteis com valores perto de zero (segundo a Norma ISO 16000).
As tintas aplicadas em fábrica, proporcionam um produto pronto a instalar sem risco para
o instalador ou ocupantes.
Os novos processos de produção reduzem ao máximo o uso de componentes contaminantes e metais pesados (ensaio elaborado segundo as normas ISO 15587 e ISO 11885).

Categoria LEED®
Qualidade do ar
interior
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Créditos LEED®
IEQ-Crédito 4.2
Materiais de baixas
emissões: Tintas
e capas

Valor
1

Produtos SGG
SGG MIRALITE REVOLUTION®
SGG PLANILAQUE EVOLUTION®
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Objetivo:
LEED® pretende proporcionar um ambiente confortável termicamente que induza a produtividade e o bem-estar dos ocupantes do edifício.

IEQ-Crédito 7.1:
Conforto térmico
Concepção:

1 ponto

Requisitos:
Para o crédito IEQ-Crédito 7.1, uma edificação é sustentável se receber um ponto na concepção de sistemas de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e que a envolvente
do edifico cumpram os requisitos da Norma ASHRAE 55-2004, Condições de Conforto Térmico para a Ocupação Humana (Thermal Comfort Conditions for Human Occupancy).

Contribuição de Saint-Gobain Glass:
Os ocupantes que se encontrem próximos de uma janela podem sentir-se incomodados devido a luz solar directa e ao efeito de parede fria. Para cumprir com os requisitos da Norma
ASHRAE 55-2004, é possível proporcionar dispositivos de sombreamento (de orientação
manual ou automática) para reduzir a luz solar directa e o uso de vidro duplo com isolamento térmico reforçado dotado de capas baixo emissivas para limitar as perdas de calor.
A Saint-Gobain Glass oferece uma vasta gama de vidros de capa adequados para a utilização de dispositivos de sombreamento. Os vidros de capas como SGG PLANITHERM, SGG
PLANISTAR ONE, SGG COOL-LITE ou SGG ANTELIO são compatíveis com a integração de persianas entre os vidros da unidade de vidro duplo ou entre os vidros que compõem uma fachada de dupla pele.
A Saint-Gobain Glass também pode oferecer o sistema completo, consiste numa persiana
móvel incorporada no interior (câmara) do vidro duplo, como SGG CLIMALIT PLUS® SCREEN
e os sistemas de DLS ECKLITE.

Categoria LEED®

Créditos LEED®

Qualidade do
ar interior

IEQ-Crédito 7.1

Valor
1

Produtos SGG
SGG COOL-LITE®

Conforto térmico:

SGG ANTELIO®

concepção

SGG PLANITHERM®
SGG PLANISTAR® ONE
SGG CLIMAPLUS SCREEN®

DLS ECKLITE®
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Qualidade do ar interior
IEQ-Crédito 8.1:
Luz natural e visibilidade:
Entrada de 75% de Luz
natural nos espaços 1 ponto

Objectivo:
Proporcionar aos ocupantes do edifício uma relação com o exterior através de ganhos de
luz natural e proporcionando contacto visual com a envolvente do edifício.

Requisitos:
Distinguem-se as seguintes opções:
1) Alcançar um factor de vidro (definido pelas directivas LEED®) mínimo de 2% dos 75%

IEQ-Crédito 8.2:
Luz natural e visibilidade:
Entrada de 90% de Luz
natural nos espaços 1 ponto

da área habitualmente ocupada.
2) Demonstrar, mediante simulação por computador, que se chega, graças a luz solar a
um nível mínimo de iluminação de 269,1 lux (25 foot-candles) em pelo menos 75%
das áreas habitualmente ocupadas.
3) Demonstrar, através de registos de medições de luz interior, que se chega, a um nível
mínimo de iluminação de 269,1 lux (25 foot-candles) em pelo menos 75% das áreas
habitualmente ocupadas.
Os detalhes relativos aos critérios de cálculo, simulação e medição são definidos no guia
LEED®.

Contribuição da Saint-Gobain Glass:
O vidro é por natureza um material adequado para permitir a relação visual entre espaços interiores e exteriores. A Saint-Gobain Glass dispõe de uma vasta gama de vidros com diferentes transmissões luminosas (desde 10% até 83%) conjugadas com reduzidas transmissões
energéticas, proporcionando diferentes intensidades de luz natural no interior do edifício.

Categoria LEED®
Qualidade do ar
interior

Créditos LEED®
IEQ-Crédito 8.1
Luz natural e visibilidade: Entrada de 75% de
luz natural nos espaços

IEQ-Crédito 8.2
Luz natural e visibilidade: Entrada de 90% de
luz natural nos espaços
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Valor
1

1

Produtos SGG
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®
SGG REFLECTASOL®
SGG DIAMANT®
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Inovação na concepção
ID-Crédito 1:
Inovação na concepção
De 1 a 5 pontos

Objectivo:
Proporcionar às equipas de concepção e projecto a oportunidade de obter pontos extra relativos a características acima dos parâmetros estabelecidos por LEED® no sistema da Categoria de
Nova Construção de Edifícios Verdes (New Construction Green Building) ou como resultado da
inovação em categorias de edifícios não especificamente abordados no sistema de classificação
LEED® para Nova Construção de Edifícios Verdes.

Requisitos:
Definir por escrito a intenção das condições aquando do crédito de inovação, indicando as
exigências para que se leve ao seu cumprimento, as medidas necessárias para demonstrar o seu cumprimento e o desenvolvimento de estratégias que podem ser usadas para
as fazer cumprir.

Contribuição da Saint-Gobain Glass:
A Saint-Gobain Glass é um fabricante de vidro inovador, podendo proporcionar envidraçados mais sustentáveis com os últimos avanços tecnológicos. Na verdade, os produtos da Saint-Gobain Glass podem superar os níveis de eficiência energética dos requisitos
LEED®.
Líder em inovação, a Saint-Gobain Glass oferece ainda uma gama de vidros multifuncionais que podem combinar simultaneamente:
• Isolamento térmico e controlo solar
• Fácil manutenção
• Atenuação acústica
• Segurança.
Categoria LEED®
Inovação na
concepção
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Créditos LEED®
ID-Crédito 1
Definir por escrito: a
intenção das
condições aquando do
crédito de inovação,
definindo as
exigências para que se
leve ao seu
cumprimento, as
medidas necessárias
para demonstrar o seu
cumprimento e o
desenvolvimento de
estratégias que
podem ser usadas
para as fazer cumprir.

Valor
5

Produtos SGG
SGG BIOCLEAN®
SGG BIOCLEAN® / COOL-LITE®
SGG BIOCLEAN® / PLANITHERM®

Gama SGG PLANITHERM®
Gama SGG COOL-LITE®
ST/K/KT/SKN
Gama SGG COOL-LITE® XTREME
SGG STADIP SILENCE®
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Créditos de fotografía:
Capa:

Projecto: Olympia Techpark
Arquitecto: RSP Architects
Vidros: SGG COOL-LITE®, SGG PLANITHERM®

Página 10:

Projecto: Intérieur d'aujourd'hui, Paris (F)
Fotografia: V. Vulverick - P. Chédal
Vidros: SGG PLANILAQUE EVOLUTION®

Página 11:

Projecto: Dexia Holding, Bruxelles (B)
Arquitecto: Spers - Eyers & Partners - Samyn & Partners
Fotografia: M. Detiffe

Páginas 12 e 13: Projecto: Gelsenwasser, Gelsenkirchen (D)
Arquitecto: Anin - Jeromin - Filiditis & Partners
Fotografia: Holger Knauf
Vidros: SGG DIAMANT®, SGG PLANITHERM®
Página 14:

Projecto: BMW Welt, München (D)
Arquitecto: COOP HIMMELB(L)AU
Fotografia: Engelhardt Sellin, Aschau
Vidros: SGG COOL-LITE®, SGG DIAMANT®,

Página 15:

Projecto: Interactive Corp Manhattan, New York City (USA)
Arquitecto: Gehry Partners, LLP (Frank O. Gehry)
Fotografia: Ari Burling
Vidros: SGG COOL-LITE®, SGG DIAMANT®, SGG SERALIT®

SGG

STADIP®, SGG SERALIT®

Distribuidor

Morada
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
ALBARINO, SGG ANTELIO, SGG BIOCLEAN, SGG CLIMAPLUS SCREEN, SGG COOL-LITE, SGG DIAMANT, SGG DIAMANT SOLAR, DLS ECKLITE,
MEGASLATE, SGG MIRALITE REVOLUTION, SGG PLANILAQUE EVOLUTION, SGG PLANISTAR ONE, SGG PLANITHERM, SGG REFLECTASOL,
SGG STADIP PROTECT, SGG STADIP SILENCE, SGG SUNSTYLE são marcas registradas pela Saint-Gobain.
SGG
SGG

