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Editorial

Um ambicioso compromisso,
pelo planeta
Os problemas e riscos que o meio-ambiente enfrenta são do
domínio público, sendo necessária a contribuição de todos para
que os mesmos sejam resolvidos.
A Saint-Gobain Glass tem trabalhado sobre este tema,
preocupando-se em estudar e reduzir a pegada ecológica dos seus
produtos e serviços.
Fomos o primeiro fabricante de vidro a submeter os nossos
produtos a uma Análise de Ciclo de Vida, processo que nos
permitiu desenhar e implementar planos de acção para minimizar
o impacto ambiental e promover a reciclagem dos nossos produtos
após o final da sua vida útil.
Estamos empenhados numa política de inovação contínua e no
desenvolvimento de produtos que conjuguem a alta eficiência
energética e conforto com o respeito pelo meio ambiente.
Sob este ponto de vista, as nossas soluções de vidros de capa
encontram-se entre as mais avançadas do mercado – conseguir
uma redução nos consumos de aquecimento, no ar condicionado e
iluminação artificial significa ter um impacto directo na poupança
energética e na redução de gases de estufa.
Neste documento, poderá conhecer as soluções e acções que
adoptamos a favor do planeta.

Houchan Shoeibi,
Director Geral Saint-Gobain Glass

SAINT-GOBAIN GLASS: NOTAS BREVES
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 10000
colaboradores,

Implantação em mais
de 30 países,

Volume de negócios de,
2,500 Me em 2011,

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

SAINT-GOBAIN GLASS
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ATINGIR OS OBJECTIVOS
NO ÂMBITO ENERGÉTICO
E CLIMÁTICO
¿Energia?

Porque o aquecimento, o ar condicionado e a
iluminação de edifícios constituem uma parte
significativa do consumo energético da Europa

¿Clima?

Porque a maior parte da energia é obtida de
combustíveis fósseis (petróleo, gás, carvão). Estes
recursos não só são finitos como são a principal
fonte de emissão de gases de efeito estufa,
responsáveis pelas alterações climáticas

Sabia que
A construção e utilização de edifícios significam

44 % do consumo energético e
1/3 das emissões de gases de
efeito estufa na Europa

Cerca de metade dos edificios na Europa ainda
contem vidros simples.
O comportamento energético dos vidros simples (5
a 6 vezes menos eficiente do de um vidro duplo ou
triplo de elevada prestação) implica maiores consumos
de energia e maiores emissões de gases de efeito de
estufa.
Se todos os edifícios europeus estivessem equipados
com vidros duplos de alta prestação, conseguir-se-ia
uma poupança de 90 milhões de toneladas
de CO2 por ano, equivalente às emissões normais
de cerca de 10 milhões de europeus no

Tipos de instalações de vidro na Europa
Vidro duplo de
elevada prestação

12%

Vidro triplo de
elevada prestação

2%

Vidro
duplo

42%

Vidro
simples 44%

mesmo período.

O desenvolvimento de edifícios com maior isolamento e mais luz
natural apresenta-se como um verdadeiro desafio para o sector
da construção.
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A solução: Vidros
de elevada prestação –
Isolamento Térmico
Reforçado (ITR)
As janelas, varandas, portas, estufas, são zonas
críticas de perdas de calor
Os vidros de elevada prestação foram desenvolvidos
para melhorar a eficiência energética nestas zonas,
fazendo com que o edifício reduza o seu consumo de
energia e emissões de CO2.

Poupança de energia
A instalação de vidros de elevada prestação tem como
consequência uma importante poupança energética.
Considerando 30 anos de vida útil, as poupanças obtidas podem equivaler a cerca de 130 vezes a energia
necessária à produção destes vidros.
Poupança energética
com vidro duplo*
CONSUMO
DE ENERGIA
(Produção de vidro)

1900
kWh

POUPANÇA ENERGÉTICA
(considerando cerca de 30 anos
de vida útil e comparando com
vidros simples)

257 000
kWh

A poupança obtida é sentida na factura da
electricidade, gás, etc.. SGG Glass Compass para
smartphones e tablets pode ajudá-lo a identificar
a solução mais adequada em função da orientação
do edifício, estimando depois a poupança
energética correspondente.

O impacto ambiental da fabricação de vidro
é amortizado muito rapidamente
◗ Energia: a poupança energética obtida
por vidros duplos de elevada prestação, em
comparação com vidro simples, compensa em
poucos os meses a energia utilizada no seu
fabrico;
◗ CO2: as emissões de CO2 geradas no processo de
fabrico são compensada em 10 - 12 meses;
◗ A recuperação do investimento é rápida.

O que é um
vidro de elevada
prestação ITR

Vidro de elevada prestação

Ganhos
solares

Um vidro duplo é considerado de elevada
prestação quando um dos vidros contem uma
capa baixo-emissiva. Um vidro triplo é considerado de elevada prestação quando estas
capas existem em dois dos vidros.
A capa baixo-emissiva ajuda a manter
o calor interior da casa.

Eliminação
de efeito
de parede fria
19°

Exterior 0°C

* Calculo realizado num vidro duplo

SGG

Interior 20°C

CLIMALIT PLUS, numa casa de 100m² e com 15m² de superfície envidraçada

SAINT-GOBAIN GLASS
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GARANTIR O
CONFORTO E BEM-ESTAR

Para além dos aspectos
estritamente ambientais,
os produtos Saint-Gobain
Glass contribuem para a
melhoria da qualidade de
vida das pessoas. À sua
eficiência térmica, podem
juntar-se características
de segurança, facilidade de
limpeza e comportamento
acústico reforçado. Todas
estas características visam
o maior conforto dos
utilizadores.

CONFORTO TÉRMICO
Graças ao seu controlo solar e
propriedades isolantes, os vidros de
elevada prestação contribuem para o
conforto térmico do edifício, tanto no
inverno como no verão
No verão, o sobreaquecimento provocado
pela incidência de luz solar é reduzido,
diminuindo a necessidade de ar
condicionado.
No inverno, o frio permanece no exterior
– o calor é conservado no interior do
edifício, reduzindo-se as necessidades
de aquecimento.

CONFORTO VISUAL
A luz natural é uma parte
essencial do bem-estar do
ser humano. Como material
transparente, o vidro permite
que a luz penetre no interior do
edifício, oferecendo contacto
visual com o exterior.
Os vidros impressos e
translúcidos, à parte de
permitirem a passagem de
luz, criam espaços modernos,
salvaguardando a privacidade
dos ocupantes .
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SEGURANÇA DE
BEM E PESSOAS

CONFORTO ACÙSTICO
O tráfego urbano, as obras na via pública, a música
em alto volume, são fontes de contaminação acústica
que afectam a qualidade de vida no dia-a-dia. Os vidros de isolamento acústico reforçado desempenham
um papel decisivo na hora de evitar estes incómodos,
permitindo até 10dB de atenuação acústica quando
comparados com um vidro tradicional.

Os vidros laminados ou
temperados oferecem diversos
níveis de protecção e segurança.
Podem prevenir-se danos e feridas
resultantes de quebras, para além
da protecção de bens e pessoas
em casos de invasão.

QUALIDADE DO
AR INTERIOR
Hoje em dia, passamos cerca de
90% do nosso tempo no interior de veículos ou edifícios pelo
que a qualidade do ar interior é
fundamental à nossa qualidade
de vida.
Ao contrário de materiais que
libertam partículas para o ar, o
vidro é inerte (emissão de zero
COV – compostos orgânicos
voláteis)

FÁCIL LIMPEZA
A poluição exterior e a presença contínua de pó alteram as propriedades de
uma janela e as respectivas prestações
solares.
Os vidros de auto-limpeza permanecem
limpos muito mais tempo do que os
tradicionais, conseguindo-se poupança
de água, detergente e tempo.

SAINT-GOBAIN GLASS
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IMPLEMENTAR
PROCESSOS QUE RESPEITEM
O MEIO AMBIENTE
/// O impacto ambiental dos produtos só poderá ser estudado com o rigor
necessário se forem analisados os ciclos de vidas úteis dos materiais.
A Saint-Gobain submete os seus produtos a uma Análise do Ciclo de Vida
(Life Cycle Assessment – LCA), que avalia o impacto ambiental que um
produto provoca durante cada etapa da sua vida útil, desde a extracção
de matéria-prima até ao fim da sua utilização, passando pelo processo de
transformação. Nesta abordagem, são analisadas as emissões de CO2,
consumo de energia, contaminação do ar e água, entre outros aspectos.

Quais os pontos críticos do vidro
A Análise de Ciclo de Vida permite reforçar e
aperfeiçoar os planos de actuação da empresa
para os próximos anos:
◗ Salvaguardar os recursos naturais reduzindo
o consumo de energia e água e limitando a
extracção de matérias-primas (por incorporação
de casco na produção);

◗ Combater as alterações climáticas pela redução
de CO2;

◗ Proteger os ecossistemas e a saúde das pessoas
pela limitação de emissões poluentes do ar e
água;
◗ Promover a recuperação e reciclagem
dos resíduos gerados

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

ETAPA 7:
FIM PERÍODO
UTILIZAÇÃO
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ETAPA 6:
UTILIZAÇÃO

ETAPA 5:
TRANSPORTE

PASO 1:
EXTRACÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS
O vidro base (float) é fabricado a partir de matériasprimas extraídas (areia, dolomita, calcite) e de
matérias processadas (carbonato de sódio)
ASPECTOS CRÍTICOS
Nesta etapa, é fundamental ter em conta o consumo
de matérias-primas e água requeridos para a
produção de carbonato de sódio.
DESPERDÌCIO DE VIDRO (CASCO),
UM RECURSO A TER EM CONTA
Em média, a produção da Saint-Gobain Glass

incorpora 30% de casco de vidro, significando menor
consumo de matérias-primas. Uma tonelada de
casco de vidro substituí 850 kg de areia, que de
outra forma seria extraída de um areeiro.

ETAPA 2:
PRODUÇÃO DE VIDRO-BASE
(FLOAT)

deste processo elevadas emissões de CO2, facto que resulta numa
das principais preocupações da Saint-Gobain Glass.
CASCO DE VIDRO, UMA SOLUÇÃO ENERGETICAMENTE EFICAZ

O fabrico de vidro float requer uma temperatura
de forno de 1500ºC
ASPECTOS CRÍTICOS
Para atingir a temperatura a que se fundem as
matérias-primas é necessário queimar uma grande
quantidade de combustíveis fósseis, resultando

A incorporação de casco na produção de vidro permite:
◗ Reduzir o consumo de energia dos fornos
O casco de vidro funde-se a uma temperatura inferior às das
matérias-primas
◗ Limitar as emissões de CO2.
1 Tonelada de casco de vidro permite uma redução de entre 255
e 300kg de CO2 emitido.
A Saint-Gobain Glass estuda e desenvolve métodos que permitem a
máxima incorporação possível de casco de vidro.

UM PROCESSO DE FABRICO OPTIMIZADO
Para ainda ir mais além:

◗ Enfoque ambiental: as fábricas de Saint-Gobain Glass estão
certificadas, ou em processo de certificação ISO 14001;

◗P
 oupança energética: poupou-se 10% de energia em 5
anos graças à optimização da combustão dos fornos e da sua
construção, permitindo ainda uma redução significativa de CO2.

		
◗G
 estão de água: todos os fornos são
refrigerados através de circuitos fechados,
minimizando o consumo de água.

◗E
 missões de ar: 80% dos fornos estão
equipados com filtros de pó, óxidos de enxofre e
metal.

SAINT-GOBAIN GLASS
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ETAPA 3:
TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
(VIDROS DE CAPA)
Os tratamentos de superfície nos vidros
permitem que estes adquiram propriedades
adicionais, como isolamento térmico
reforçado, controlo-solar ou auto-limpeza.
ASPECTOS CRÍTICOS
O processo de aplicação de capas
magnetrónicas requer consumo de energia
e de água de lavagem dos vidros.

UM PROCESSO QUE POSSIBILITA CARACTERÌSTICAS DE VALOR ACRESCENTADO.

Este ponto do processo é o que proporciona ao vidro o
seu verdadeiro valor acrescentado. É aqui que o vidro
adquire a eficiência energética que garante economia de
recursos e o maior respeito pelo meio-ambiente.

ETAPA 4:
TRANSFORMAÇÃO

ETAPA 5:
TRANSPORTE

Nesta etapa, o vidro é cortado
e transformado em duplo ou triplo.

A fase de transporte compreende a distância
entre o local de transformação e o local onde
se instala o vidro (fabricante de janelas ou
directamente no edifício). Todos os outros
meios de transporte são considerados nas
fases 2, 3 e 4.

ASPECTOS CRÍTICOS
O processo de corte e agregação em vidro duplo
ou triplo requer o uso de energia e água de
lavagem.
Sabendo que a maior parte do desperdício de vidro
(casco), restos de corte e manufactura, se produz
nesta etapa, é fundamental implementar métodos
de recuperação para que este possa ser reutilizado
no processo de fabrico de vidro base.
OPTIMIZAÇÃO
Os dois principais objectivos desta etapa são:
◗O
 ptimização do processo de transformação
para reduzir o consumo de energia e água
◗C
 lassificação dos resíduos de vidro para
favorecer a sua reciclagem nos fornos de
produção de vidro base.
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ASPECTOS CRÍTICOS
O transporte de material implica inevitavelmente
um consumo de energia e emissão de CO2.
MINIMIZAR AS DESLOCAÇÕES
Nesta fase, é importante considerar alguns aspectos fundamentais:
◗O
 ptimização dos ciclos de transporte e descarga
dos camiões,
◗U
 tilização de camiões com baixas emissões,
◗C
 ondução ecológica de modo a minimizar
consumos de combustível.

ETAPA 6:
UTILIZAÇÃO
Portas, janelas, varandas são algumas das
aplicações do vidro
ASPECTOS CRÍTICOS
Os vidros de elevada prestação representam ao
longo da sua vida útil zero emissões de CO2 e zero
consumo energético
POUPANÇAS ENERGÉTICA
Na prática, o vidro duplo e triplo de elevada prestação poupa energia e minimiza a emissão de CO2,
e fá-lo durante toda a sua vida útil.

ETAPA 7:
FIM PERÍODO UTILIZAÇÃO
Demolições, desmontagens, substituições…. No final da sua
vida útil, o vidro converte-se em resíduo reciclável.
ASPECTOS CRÍTICOS
O vidro de uma janela é reciclável após ser separado dos outros
elementos que a compõem (caixilhos, mastiques, perfis,…)
No entanto, não existem ainda entidades que se encarreguem da sua
reciclagem pelo que apenas 5% do vidro recuperado é reciclado
sendo o restante enviado para aterros.
Em ambos os casos, sendo o material inerte, o vidro não contamina
o ar, água ou solo.
PARA UMA FILEIRA DE RECICLAGEM RENTAVEL E OPTIMIZADA
O limite técnico para a incorporação de resíduos (casco) de vidro no
processo de fabricação de vidro base está longe de ser alcançado,
significando um potencial evidente assim se estabeleçam canais
de recolha e tratamento do vidro proveniente de demolições e
substituições.

SAINT-GOBAIN GLASS
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RESPEITAR O COMPROMISSO
DO GRUPO SAINT-GOBAIN
/// Com mais de 300 anos de história, a Saint-Gobain desenvolveu-se sobre
uma base de valores que guiam a sua acção.
Estes valores foram compilados nos Princípios Gerais de Conduta e Actuação
do Grupo, sendo apresentados a todos os seus colaboradores como requisito
necessário.

5 PRINCÍPIOS
DE CONDUTA

4 PRINCÍPIOS
DE ACTUAÇÃO

◗ Compromisso profissional,
◗ Respeito pelas pessoas,
◗ Integridade,
◗ Lealdade,
◗ Solidariedade.

◗ Respeito
◗ Respeito
◗ Respeito
◗R
 espeito

Participação Internacional

O grupo Saint-Gobain partilha com
outras organizações o seu projecto
ambiental. Em 2003 o Grupo aderiu
à Global Compact, assumindo este
compromisso como uma extensão
dos seus princípios.

SAINT-GOBAIN

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

2010

O relatório de desenvolvimento sustentável resume
o compromisso ambiental
Saint-Gobain.

RAPPORT
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2010
CONSTRUIRE
ENSEMBLE

NOTRE
ENVIRONNEMENT
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O relatório de desenvolvimento
sustentável (disponível em www.
saint-gobain.com) descreve em
detalhe a política ambiental do
Grupo Saint-Gobain, bem como os
seus princípios de actuação.
Em 2010, este documento foi pela
primeira vez avaliado pela Global
Reporting Initiative, obtendo a
classificação de B+.

VIDROS DE ELEVADAS PRESTAÇÕES
PARA UM HABITAT SUSTENTÁVEL

pela lei
pelo meio ambiente
pela saúde e segurança no trabalho
pelos direitos dos trabalhadores

Casa SaintGobain MultiConfort, aberta
desde 5 de
Julho de 2011
em Beaucouzé,
França

UM SIM
B LO:
A CAS
SAINTO
MULTI--GOBAIN A
CONFO
RT
O Grupo Saint-Gobain contribui na concepção
dos edifícios do amanhã.
O projecto e construção de uma casa de
energia positiva (produz mais energia do que
a que consome) - casa Saint-Gobain MultiConfort - implicaram a participação activa de
cada um dos sectores do Grupo. A Saint-Gobain
Glass forneceu os vidros de exterior e interior
desta casa.

Glossário
Análise de Ciclo de Vida
(LCA): método científico com
base nas normas ISO 14040 a
44), que avalia todo o impacto de
um produto ou serviço ao longo
do seu ciclo de vida
Casco de vidro: resíduo ou
desperdício de vidro, vidro
partido.
CO2: dióxido de carbono, principal
causa do aquecimento global pelo
efeito de estufa que provoca.
COV: Compostos Orgânicos
Voláteis, denominação que
engloba uma vasta quantidade
de substâncias químicas que tem
impacto directo na saúde humana
(alguns tóxicos ou cancerígenos).
Declaração Ambiental de
Produto (DAP): regendo-se
pela norma internacional ISO
14025, apresenta os resultados
da Análise de Ciclo de Vida de um
dado Produto.
Global Compact: compromisso
das empresas em fazer
respeitar as suas operações
e estratégias segundo dez
princípios universalmente
aceites em matéria de direitos
humanos, condições laborais,
meio-ambiente e luta contra a
corrupção.
Global Reporting Initiative
(GRI): organização mundial que
define directrizes e indicadores
que as empresas e organizações
podem utilizar para assessorar o
seu comportamento ambiental e
social.
ISO 14 001: norma internacional
referente à gestão ambiental.

NOx: óxidos de azoto, gases
libertados pela combustão de
combustíveis fósseis e que
influem no efeito de estufa, saúde
do ser humano, qualidade do ar
e água
SOx: óxidos de enxofre, gases
libertados pela combustão de
alguns tipos de carvão, de
petróleo e de gás natural. Os SOx
são elementos determinantes na
formação de chuvas ácidas.

Fontes utilizadas na edição deste documento:
• DAP (Declaração Ambiental de Produto) para a solução de
vidro duplo 4-16-4, SGG CLIMALIT PLUS,
• “Contribution of Thermal Reinforced Insulation (TRI)
glazing to an individual house”, Centro Investigação e
Desenvolvimento de Chantereine, Saint-Gobain Glass,
Setembro de 2010,
• Glass for Europe,
• Eurostat.

SAINT-GOBAIN GLASS
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Uma vez instalado, um vidro
de elevada prestação significa
…c
 onforto e bem-estar
…p
 oupança energética e respeito
pelo meio-ambiente.
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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

SGG

CLIMALIT PLUS® é uma marca registada pela Saint-Gobain.
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