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Mudanças Climáticas

Assessment of more than 50 alternatives 

Avaliação Econômica:

Custo de Implementação & Ganho no 

Custo de Energia:

• ISOLAMENTO oferece o maioir benefício 

econômico;  

• ISOLAMENTO oferece um retorno do 

investimento positivo;

Reduções dos Gases do Efeito Estufa: 

Impacto direto para cada Alternativa:

• ISOLAMENTO oferece a maior redução 

de CO2 entre as alternativas de ROI 

positivos;

Cada kg de CO2 gerado durante a produção de espumas plásticas isolantes permite um ganho 

no tempo de vida de 233 kg of CO2

(2009 Life Cycle Analysis, Mc Kinsey 2009)233:1



Eficiência Energética

Soluções com Sistemas de Poliuretanos
Soluções Versáteis

•Construção Civil

•Cadeia do Frio



Construção Civil

Paineis internos para 
isolamento térmico

Painel Rigido  para isolamento térmico

Espuma em spray para isolamento térmico

Caminhões Refrigerados

Membranas para impermeabilização

Veneziana de janelas

Armações de janelas

Paineis adesivos

Portas de Garagem

Portas de 
entrada Alternativa em  madeira

Pisos impermeabilzantes com superficie 
anti deslizante

Water Heaters

Isolamento térmico para aquecedor solar



Zero Carbon Buildings

O Comitê Internacional para Mudança do Clima propôs para a adoção de Zero Carbono em Construções

• European Union é provavel que adote os objetivos mandatórios

• UK adotou as metas de Zero carbono e está coordenando a legislação para cada elemento necessario

• US adotou as metas de Zero carbono, mas esquemas ainda não foram adotados

• China adotou as metas de Zero carbono  esta construindo cidades de demonstração



Wharehouses

Industrial Cold 

Rooms

Transporte

Refrigerado

Cold Rooms

Walk-ins

Supermarkets

Food Service

Refrigeração 

Doméstica

Caixas Térmicas

Portáteis

ISOLAMENTO NA CADEIA DO FRIO

Refrigeração Comercial

Beverage 

Merchandisers Ice Machines

Cadeia do Frio

http://www.incold.it/img_referenze/ref-01.jpg
http://www.starcool.dk/Star+Cool+Integrated.212.aspx


DOW oferece sistemas com todas as gerações de agentes de 
expansão para obter a melhor eficiência energética

• VORACOR™, VORATHERM™, VORATEC™, HYPERLAST™  são series de produtos 
incluindo ZERO ODS and BAIXO GWP para todos o tipos de espumas de poliuretanos.



Conclusão

Soluções de Poliuretano para isolamento térmico permitem:

• Alto níveis de preservação de Energia;

• Melhor proteção do Meio Ambiente e prevenção de Mudanças 
Climáticas;

• Significante economia para donos de edifícios privados e 
públicos;

• Retorno do investimento para a industria;



Qual é o objetivo do 

movimento Olímpico?

Contribuir na construção de um 

mundo pacifico e melhor através da 

educação da juventude através da 

prática do esporte sem nennum tipo 

de discriminação, em um espirito de 

amizade, solidaridade e justiça

Nós estamos utilizando nossa 

estrutura global para oferecer 

soluções químicas e tecnológicas 

para ajudar a atingir o mais 

sustentável impacto  para os jogos 

Olimpicos e para as comunidades 

dos locais aonde ocorrem os jogos 

Por quê a Dow foi envolvida
Como a Dow está

envolvida?

Parceria Olímpica

É oficial…
Dow é o Parceiro Olímpico Mundial e a

“Companhia Química Oficial” do Movimento Olímpico até 2020.

Nossa parceria mundial nos permite 

ressaltar amplitude e abrangência de 

nossas especialidades e a importante 

papel que a química desempenha 

para os esportes e nosso dia a dia
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