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Compromisso Alvenius
com o Meio Ambiente
Preocupada em proporcionar um futuro sustentável à população mundial, a
Alvenius apresenta soluções que contribuem para a diminuição dos índices de
destruição do meio ambiente, desde a matéria-prima utilizada na fabricação de
seus produtos ou das empresas as quais distribui até o sistema em operação.
Nesse sentido, a Alvenius inclina-se a trabalhar também com companhias que
respeitem a natureza e adotem práticas alinhadas à sustentabilidade, visando
ao melhor aproveitamento dos elementos naturais como água, ar e terra.
A Alvenius e a Shurjoint são membros do GBC (Green Building Council) de seus
respectivos países com sedes no Brasil e nos Estados Unidos. Os produtos
fornecidos por estas empresas, como acoplamentos, conexões e válvulas,
incluindo sprinklers, válvulas de governo e acessórios da Tyco tendem a
contribuir para certificações LEED nos empreendimentos nacionais e
internacionais.
Utilizar-se das Soluções Alvenius garante benefícios ao meio ambiente em
todas as etapas da cadeia de fornecimento: Fabricação; Instalação; Operação.

Distribuidor no Brasil:
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Fabricação:
• 95% do ferro fundido utilizado nos acoplamentos e conexões
da Shurjount é reciclado;
• A areia utilizada na fundição da Shurjoint é de origem
recuperada, reduzindo a destruição dos aterros;
• O processo de pintura das peças Shurjoint é feito por imersão,
reduzindo a emissão de VOC´s oriundos do spray;
• O transporte pode ser feito com peças pré-montadas,
otimizando o frete e gerando menor emissão de gases
poluentes.

Instalação:
• A instalação dispensa a solda, o que elimina a necessidade do
uso de energia e emissão de gases poluentes, além de
diminuir os riscos com as chamas;
• A poluição sonora é consideravelmente amenizada;
• A inexistência do processo de rosca reduz a zero o índice de
contaminação do solo;
• O ambiente de trabalho é seguro e saudável;
• O retrabalho é eliminado, normalmente por estar relacionado
ao processo de solda;
• Os tubos utilizados em redes de incêndio podem adotar
espessura reduzida (Schedule-10), em conformidade com as
Normas nacionais, tais como NBR 5580 e NBR 5590, e Normas
internacionais, gerando economia de matéria-prima quando
comparáveis às tubulações anteriores Schedule-40 que
utilizam o processo de solda em sua união.

Operação:
• A adequação, extensão ou redução das linhas são realizadas
de maneira simples e rápida;
• Os acoplamentos flexíveis (que absorvem vibrações) reduzem
o índice de rupturas, diminuindo os níveis de vazamento da
tubulação;
• O sistema não necessita ser totalmente drenado,
especialmente em retrofits, havendo menor desperdício do
fluido.
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Adequação aos critérios GBC Brasil para certificação LEED
Categoria: ESPAÇO SUSTENTÁVEL (SS)
•
•
•
•
•

O solo não é contaminado pela inexistência do processo de rosca;
O uso de energia elétrica é consideravelmente reduzido, pois a montagem não requer eletricidade;
O canteiro de obras é reduzido em função do envio de materiais pré-fabricados;
O ambiente fica limpo;
O número de pessoas e veículos circulando é menor.

Categoria: USO RACIONAL DE ÁGUA (WE)
• A manutenção é segmentada, o que gera menor desperdício de fluido (água).

Categoria: MATERIAIS & RECURSOS (MR)
• Os acoplamentos e peças podem ser reaproveitados ou até mesmo utilizados em outros
sistemas de tubulação do próprio empreendimento;
• Os tocos dos tubos podem ser facilmente realocados em outras partes da tubulação;
• As peças são feitas de materiais reciclados ou reaproveitados;
• Não há desperdício porque não há sobras;
• Não há embalagem, portanto não gera lixo.
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Categoria: QUALIDADE AMBIENTAL INTERNA (EQ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A instalação: é segura e reduz o índice de acidentes;
Não tem necessidade de gerador;
Não emite gases poluentes (solda ou gerador);
Não produz faíscas nem chamas;
Demanda menor deslocamento de pessoas;
Sua montagem com o sistema de acoplamentos requer somente
uma chave de catraca ou uma parafusadeira;
Não gera poeira e muito menos sujeira;
Não produz poluição sonora;
Não permite contato com spray anti-respingo de solda, lubrificantes
industriais, cânhamo etc;
Não prejudica a visão dos funcionários que também não respiram os gases tóxicos
provocados pelo processo de solda.

Categoria: INOVAÇÃO E PROCESSOS (IN)
• O sistema de acoplamento é uma inovação no Brasil. Alguns modelos de acoplamentos e válvulas são
inovações no mundo;
• Em sistemas de incêndio, o tubo pode adotar espessura reduzida, gerando economia de matéria-prima
no início da cadeia produtiva, desde a extração do minério até a fabricação do aço;
• Os projetos de Pesquisa & Desenvolvimento sempre utilizam e consideram questões que beneficiam o
meio ambiente.

Nota 1: Este estudo foi baseado nos critérios disponibilizados pelo GBC/BR em 2008.
Nota 2: É nítido que o uso de acoplamentos mecânicos proporciona benefícios ao meio ambiente, porém a
Alvenius não pode garantir que o empreendimento ganhará pontos para certificação LEED.
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Certificado de Membro do GBC-BR (Alvenius).
Carta da Alvenius garantindo o seu compromisso
com o meio ambiente.

Certificado de Membro do US-GBC (Shurjoint).

Carta da Shurjoint garantindo o uso de material reciclado.

