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Tradição em 30 anos
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Através da atuação reconhecida e comprovada na
área de infraestrutura, a Emparsanco se destaca
como uma empresa de grande tradição no mercado
da construção civil, pela qualidade nos seus
serviços e mão de obra qualificada. A empresa
nasceu no Grande ABC Paulista e a sua história está
ligada ao desenvolvimento das cidades ao longo
ENGENHARIA
desses 30 anos, como a empresa
é contratada pelas
administrações públicas locais e o setor privado
para infra-estruturar e o crescimento urbano e
proporcionar condições para o desenvolvimento
econômico, social e urbanístico da região.

Em 1986...
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“

Nasce a Emparsanco com a junção de duas empresas pioneiras de mercado a
EMPARCO e a SANCO S/A.

Em 2016...
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“

A Emparsanco se consolida como uma empresa compromissada com o
desenvolvimento sustentável

Emparsanco 30 anos
presente por gerações
1986

2016
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..
Segundo Luis não há Registro de fotos para usarmos
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A família Emparsanco
Durante 30 anos de história da Emparsanco,
há conosco pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da empresa
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“
com muita dedicação e comprometimento a seu trabalho. Com eles vimos a vontade e força
de acreditar em um ideal
produtivo para empresa. Para esses funcionários nossos sinceros agradecimentos, e através deles homenageamos toda a
equipe Emparsanco.

Parabéns !

Carlos Brandão Oliveira

Alicio Alves de Souza

Sebastião de Melo paz

Osmir Costa Franca

José da Silva Santos

30 anos de Emparsanco 28 anos de Emparsanco 16 anos de Emparsanco 21 anos de Emparsanco 26 anos de Emparsanco
Moto acabadora
Operador escavadeira Moto niveladora
Operador Usina
Eletricista
”Tudo que conquistei
até hoje foi pela
Emparsanco”

“Eu sempre colaborei,
e sempre
vou colaborar”

“Por todos esses anos, “ Eu acredito na
só tenho a agradecer” empresa”

“ A Emparsanco sempre
foi uma escola para mim,
cresci junto com ela”

O que Emparsanco fez ?
Durante três décadas executou e pavimentou ruas, avenidas, corredores de ônibus, construiu obras de arte, pontes e viadutos; exerceu
grandes obras de drenagem implantou redes de água para abastecimento e redes de esgoto para afastamento dos efluentes resultantes das
atividades humanas; implantou praças ajardinadas, e arborizou avenidas, construiu escolas, creches e moradias. Desse modo a história da
Emparsanco se fez ao lado da história do povo que vive e trabalha na mais pujante região do Estado de São Paulo. A atuação da Emparsanco
transcendeu os limites do ABC Paulista e da região metropolitana de São Paulo participando e contribuindo com o desenvolvimento urbano, e
econômico e social em outros municípios no interior do estado e de outros estados do país.

Escolas

Pavimento

Praças
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drenagem

Saneamento

Onde atuou
com mais obras ?
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E qual é o nosso diferencial até hoje?
A excelência em qualidade
na execução de obras e serviços !
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São eles:
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O objetivo, era apresentar uma
técnica de pavimentação asfáltica,
com
redução
de
impactos
ambientais,
atendendo
às
necessidades de soluções com
sustentabilidade
aos
prolemas
ambientais de grandes centros
urbanos.
Apresentar os aspectos técnicos e
jurídicos ambientais do asfalto
ecológico, uma pavimentação em
camadas porosas de atrito com
utilização de asfalto modificado com
polímeros e drenagem formada por
canais subterrâneos, que vem sendo
aplicada em áreas do Município de
São Bernardo do Cmpo desde 2000.

“

Durante esses anos
houveram alguns destaques
importantes !

Empresa idealizadora do

Asfalto Ecológico
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A Emparsanco

sempre seguiu o

desenvolvimento adaptando-se e
readequando-se de acordo com o
compromisso sustentável.
A área de engenharia ambiental
participa de todas as etapas com o
intuito de garantir o rígido controle
do impacto ambiental de suas
obras.
“
Dessa preocupação com meio
ambiente surgiu a necessidade do
desenvolvimento

do

Asfalto

Ecológico .
Ele
foi desenvolvido pela
Emparsanco, para atender a
demanda de urbanização de áreas
ambientalmente protegidas, com a
finalidade de preservação da
função ecológica do solo como
absorvente de águas fluviais. O
desenvolvimento tecnológico teve
como pressuposto de eficiência o
de drenagem das águas fluviais
sem danificar áreas preservadas.

Asfalto Ecológico
O objetivo, era apresentar uma
técnica de pavimentação asfáltica, ENGENHARIA
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com
redução
de
impactos
ambientais,
atendendo
às
necessidades de soluções com
sustentabilidade aos problemas
ambientais de grandes centros
urbanos.
Apresentar os aspectos técnicos e
jurídicos ambientais do asfalto Euler Nogueira
ecológico, uma pavimentação em Idealizador do Alfalto Ecológico
camadas porosas de atrito com
utilização de asfalto modificado com
polímeros e drenagem formada por
canais subterrâneos, que vem sendo
aplicada em áreas do Município de
São Bernardo do Campo desde
2000.
A pesquisa de campo foi feita
diretamente no Jardim Las Palmas,
no Município de São Bernardo do
Campo, a primeira localidade do
Município, onde foi implantado o
plano piloto da técnica em 2000.

“

30 anos deConsciência
Ambiental
Ao longo de sua história a Emparsanco criou tradições no
setor mantendo compromisso empresarial com a região
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ao gerar empregos, formar e contratar
mão de obra local
para as demandas da indústria da construção civil. Sua
atuação sempre foi pautada por ações sócias de apoio,
promoção e valorização humanas e profissional das
comunidades, especialmente entorno de obras.

A empresa comercializa sucata de ferro
para a reciclagem na indústria siderúrgica

ENGENHARIA

Óleos são destinados para tratamentos, reciclagem
E reaproveitamento pela indústria de refino

Pneus, madeiras e tubo
São levados para processamento e
reciclagem/reaproveitamento

A empresa estabeleceu boas práticas de responsabilidade
social e empresarial relacionadas com o desenvolvimento
sustentável cuidando de observar critérios economicamente
justos, socialmente desejáveis e ambientalmente
adequados. Fez um relatório interno de sustentabilidade
com o objetivo de destacar e valorizar o trabalho humano de
seus colaboradores no desenvolvimento e adoção de
práticas sustentáveis. A Emparsanco inovou sendo pioneira
no desenvolvimento da pavimentação ecológicas permeável
com potencial de infiltração ENGENHARIA
e retenção de escoamento
pluvial
superficial,
visando
garantir
condições
ambientalmente assimiláveis para implantar infra-estrutura
em assentamentos urbanos irregulares localizados em áreas
ambientalmente protegidas, onde o uso e ocupação do solo
excederam os parâmetros permitidos pela legislação de
proteção aos mananciais. A Emparsanco se orgulha de ter
contribuído com tecnologia para viabilizar a implantação de
infra-estrutura em assentamentos habitados por população
de baixa renda, pois além de assegurar condições mínimas
de recarga dás águasENGENHARIA
subterrâneas, proporcionou
salubridade ambiental e contribuiu diretamente com a
redução do assoreamento dos corpos d´água e do
reservatório billings e diretamente com a conservação da
água.

30 anos deConsciência
Ambiental
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Separação de materiais
Britadeira

Agregado Reciclado

um novo material da
construção civil
A Emparsanco implantou na empresa um setor somente
para reciclagem de materiais descartáveis. Sentiu essa
necessidade, pois a construçãoENGENHARIA
civil consome durante o seu
processo uma grande quantidade de material, o que de
certa forma acaba gerando em escalas grandes os Resíduos
da Construção e Demolição que são mais conhecidos como
RCD’s, resíduos que em certos grandes centros alcançam um
número de proporções preocupantes, podendo em diversos
depósitos de resíduos a sua participação sendo de até 50%
do total que é disposto no local pré-determinado. Com esses
dados pode-se entender que a necessidade em se pensar na
reutilização desses resíduos acaba sendo extremamente
importante tanto para o ENGENHARIA
âmbito ambiental em que se
aliviam os impactos ocasionados pele mesmo ao meio
ambiente, assim como em caráter econômico. Em diversos
estudos em que se analisa a viabilidade do
reaproveitamento dos resíduos da construção, se observa
que não há uma garantia em relação aos parâmetros de que
garantem segurança quando o mesmo utilizado em artefatos
de concreto. Com isso, este trabalho tem como objetivo
determinar os parâmetros de resistência de blocos de
concreto e concreto, com a utilização de agregados
cerâmicos e agregados de concreto considerado os brancos

30 amos de
Responsabilidade
Social
Sempre em prol do bem !
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A Emparsanco sempre se preocupou com ações e projetos sociais, exaltou a
importância de ajudar a quem precisa desde que nasceu.
Como o projeto “Corrente do Bem” que, além de incentivar as empresas a
doarem a quem precisa.Ela também teve como foco a reciclagem de
materiais descartáveis em produtos que foram reaproveitados por orgãos
carentes. Como exemplo, o Grupo Megamix e a empresa BabyGym, que por
meio da Emparsanco fizeram suas doações. O Instituto Fernando Fernandes
Life auxilia crianças e adolescentes na prática de esportes como a
canoagem. Ele recebeu concreto para fazer o piso da academia híbrida para
deficientes, que funcionará no Clube da AES Eletropaulo. A creche EMEB
José Roberto Preto receberá um circuito espumado infantil para o trabalho
de desenvolvimento motor dos bebês na creche, um parque ecológico de
pneus reciclados e mini-hortas feitas de tubos PVC feitos de pneus
reciclados na própia Emparsanco. Todo o material foi produzido pelos
colaboradores da empresa que participaram da oficina de reciclagem de
forma voluntária. A Emparsanco é intermediária entre doadorxreceptor, e
a idéia é incentivar cada vez mais as outras empresas a serem nossas
parceiras nesse projeto.

“Quando apresentamos para a Emparsanco o nosso projeto pedagógico de Plantios
Alternativos, em canos de PVC, a empresa nos ofereceu novos canteiros em tubos de
PVC, reutilizando materiais que seriam de descarte. Juntos projetamos também a
construção de um parque de areia com brinquedos fabricados com pneus, outro
material que a escola recicla e que a empresa teria para descarte. Esta parceria foi
um enorme presente para nós”, afirma Roseli Aparecida Zambrano Xaubet,
Diretora Escolar da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) José Roberto
Preto.
“Temos uma rotatividade grande de novidades e conhecendo a importância desde
trabalho, principalmente no desenvolvimento das crianças, vimos nesse projeto uma
forma de alcançar as instituições mais carentes. Reaproveitar nossos circuitos
motores parados, que provavelmente seriam descartados, e redirecioná-los para
creches, nos dá muita alegria”, contou o diretor comercial da BabyGym, Rafael
Santucci, empresa de confecção, venda e locação
de circuitos, com 12 anos de knowENGENHARIA
how no mercado de desenvolvimento motor infantil.
“Estávamos tentando captar recursos para comprar o material necessário há um
ano, com essa doação poderemos construir a academia, que poderá ser utilizada
tanto por pessoas atendidas pelo instituto, quanto por frequentadores do clube”,
contou Mateus Nascimento, profissional que atua no instituto. A doação de 5 m³ de
concreto foi feita pelo Grupo Megamix, empresa que produz concreto há mais de 20
anos.
“Reaproveitar materiais é a nova forma de pensar do mundo. A Emparsanco está em
sintonia com os rumos do desenvolvimento, por isso criou o projeto piloto da mini
oficina de reciclagem, onde os colaboradores compartilham desse novo pensamento
e aderem à Corrente do Bem”, afirma Leandro Dias, gestor ambiental da
Emparsanco
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Aos longo desses 30
anos anualmente a
empresa
colaborou
para que o natal de
crianças
de
comunidades carentes
fossem mais cheiios
de sonhos e felicidade

Falando em Bem estar e Qualidade de serviços
Um dos destaques nesses anos foram a
qualidade da obra e execução de muros de
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contenção. Com um kowhow
bastante
eficaz,
por onde a empresa passou só admiração
pela qualidade e dedicação do trabalho.
“Estamos
muitos
felizes com a prefeitura
e a Emparsanco pela
realização das obra do
muro. Muitas famílias
não correm
mais
riscos de vida nas
encostas, lixos não são
mais acumulados “ diz
Tião – Gestor da
comunidade Vila Boa
Esperança
Muro de contenção é uma estrutura de segurança que se faz para conter
deslizamentos em terrenos muito inclinados. Ele tem a tarefa de segurar a
terra de cortes e encostas de morros, dando estabilidade ao lote.
Na comunidade Vila Boa Esperança contribuímos com Obra pedreira
Rua venus, Rua 29 de abril, Rua São judas , Rua 1 de maio, Rua da bica,Rua
peruibe, Rua maringa, Rua Edson de Queiroz , Rua da bica 2, Rua princesa
isabel , Rua floral, Rua Olímpia ramos, Rua Nilson dias, Rua Passagem da
biquinha, Rua Raimundo lalias. Nossa ideia é cada vez mais contribuímos
com obras de prevenção. Essas demandas previnem catastrofes e ajuda as
comunidades a se organizarem de forma educacional e produtiva.

“

O que acontece hoje ?
Ação mês aniversário
Neste mês de aniversário a Emparsanco esta fazendo uma
ação de plantio compensatório, são 80 ipês amarelos.
A compensação Ambiental é referente
aoENGENHARIA
Licenciamento
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da Área de Transbordo.
Entre as áreas localizadas na Rua Tiradentes, para a
execução do plantio, têm-se:
canteiro central em toda extensão da rua;
área interna do condomínio residencial popular próximo à
rua;
Ação
mês aniversário
canteiros em frente à escola municipal;
canteiros próximos ao semáforo;
canteiro do retorno.
Pós
As 80 mudas serão fornecidas por empresa a definir pela
Emparsanco.
Em relação ao manejo, após o plantio, a Emparsanco será
responsável pela manutenção e conservação dessas
espécies arbóreas, incluindo a irrigação, a adubação, o
controle de pragas e a substituição de mudas mortas, se
houverem, por outra da mesma espécie, no período de 2
anos.

“
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“

Ação mês aniversário

Muito obrigada a todos por fazerem parte
dessa História !!

