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Redes de água sustentáveis

O impacto ambiental de um sistema de tubagens 
depende da sua composição e aplicação. Os fatores 
que determinam a eficiência durante todo o ciclo de 
vida de uma tubagem são principalmente: o tipo de 
matéria-prima utilizada, o processo de produção, o 
acabamento do produto e a sua vida útil.

Foi demonstrado que as tubagens de PVC-O são 
a solução mais ecológica devido à sua melhor

contribuição para o desenvolvimento sustentável 
global, conforme demonstrado por diferentes 
estudos em todo o mundo, entre os quais se destaca: 
Estimativas de consumo de energia e emissões de CO2 
associadas à produção, uso e eliminação de tubagens 
de PVC, HDPE, PP, ferro, fundição e betão (Universidad 
Politécnica de Cataluña) e a Declaração de Produto 
Ambiental de PVC-O TEPPFA (Asociación Europea de 
Tuberías y Accesorios de Plástico). 

100% Alinhado
com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

das Nações Unidas, com o objectivo de alcançar
 um futuro mais sustentável

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS

A completa estanqueidade 
das uniões e a durabilidade da 
tubagem contra possíveis de-
gradações previnem possíveis 
fugas de água canalizada.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
O consumo de energia 
é menor em todas as 
fases do ciclo de vida: 
extração de matéria-prima, 
fabricação e utilização.

EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE         
RECURSOS NATURAIS

Menor uso de matéria-prima na 
sua fabricação. Apenas 43% da 
composição do PVC depende do 
petróleo.

SUSTENTABILIDADE

Redes de água sustentáveis 
concebidas para a máxima 
preservação do ambiente.

MELHOR PEGADA 
AMBIENTAL

Menos CO2 emitido para 
a atmosfera e melhoria do 
comportamento contra as 

alterações climáticas.

EFICIÊNCIA NA GESTÃO                
DE RESÍDUOS

O PVC é um material 100% 
reciclável que pode ser reutilizado 
na fabricação de outras aplicações 

plásticas.



 

 

 

Design
Para a conceção de redes 
hidráulicas, a Molecor utiliza 
tecnologia e ferramentas de 
última geração para otimizar 
os recursos da forma mais 
eficiente possível.

Fabricação
A ausência da utilização de 
água a ferver no processo 
de fabricação permite 
salvaguardar um recurso tão 
escasso como este enquanto 
se otimiza a energia ao 
máximo.

Distribuição
Graças ao menor peso 
das tubagens, podemos 
transportar mais material, 
economizando combustível 
e minimizando as emissões 
de CO2.

Instalação
Devido ao seu menor peso, são 
leves e manejáveis. Portanto, 
a sua manipulação e conexão 
podem ser realizadas manual-
mente até DN315 mm, reduzin-
do o uso de maquinaria, com-

bustível e emissões de CO2.

Uso
A energia de bombeamento 

utilizada, considerando 
uma vida útil de 50 anos, 

para tubagens de PVC-O é 
muito menor que no caso              

de outros materiais.

Reciclagem
O PVC é um material 100% 

reciclável que pode ser 
reutilizado após ser reciclado 

para outras aplicações de 
plástico.

Matéria-prima
As tubagens de PVC-O são 

fabricadas através de um 
processo que utiliza menos 

matéria-prima, obtendo 
tubagens com melhor 

desempenho.
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O PVC-O dentro da economia circular

As tubagens de PVC-Orientado (PVC-O) são a solução 
mais ecológica disponível no mercado, dado o seu 
menor consumo de energia durante o seu longo ciclo 
de vida e a menor emissão de gases de efeito de estufa 
para a atmosfera. Assim, têm uma pegada de carbono 
menor do que os materiais alternativos e, portanto, um 
menor impacto nas alterações climáticas. Além disso, 
também foi demonstrado que o impacto ambiental 
que exibem, não apenas no aquecimento global, 
mas também noutros impactos ambientais, como a 
destruição da camada de ozono, também é inferior a 
outros materiais.

Para a Molecor, a preservação do meio ambiente é 
uma questão de extrema importância, razão pela qual 
recebeu o Selo de Pegada Ambiental da Fundación 
Vida Sostenible, calculando a pegada ambiental das 
tubagens TOM® de acordo com a nova Recomendação 
179/2013CE proposta pela Comissão Europeia para o 
cálculo das pegadas ambientais.

Possui também o certificado de conformidade da 
Operation Clean Sweep® (OCS), um reconhecimento 
que demonstra o compromisso da empresa com a 
sustentabilidade e a economia circular, evitando a 
emissão involuntária de pellets para o ambiente.


