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A mArcA do trocAdor de cAlor

NOSSA EmPRESA POLÍTICA DE DIREITO E USO DA TERRA

A Apema apresenta a política de 
uso da terra e do solo para que 
todos os clientes e fornecedores 
tenham conhecimento de como 
contribuímos para a conscienti-
zação e proteção dessas riquezas 
naturais. 

Em relação ao uso da terra, o desen-
volvimento da atividade econômica 
da Apema respeita as legislações 
de proteção ambiental aplicáveis. 
Igualmente, o desenvolvimento da 
atividade econômica valoriza e res-
peita o uso da terra e incentiva que 
seus parceiros e fornecedores assim 
o façam.

O conhecimento sobre o uso da 
terra é uma necessidade da Apema 
para garantir sua sustentabilidade 
diante das questões ambientais, 
sociais e econômicas.

Nós nos preocupamos em contro-
lar preventivamente, através de 
levantamentos e análise periódica, 
todos os impactos, e desse modo 
conseguir evitar algum possível 
dano ao meio ambiente.
 
Procuramos utilizar a terra de 
forma consciente e toda a nossa 
operação industrial passa por pla-

nos de ações para que tenhamos 
o controle de gerenciamento de 
resíduos sólidos, monitoramento 
dos efluentes líquidos e dos ruí-
dos ambientais.

A Apema respeita, estimula e pro-
move interna e externamente o 
uso responsável dos recursos na-
turais, a fim de investigar e resol-
ver eventuais queixas quanto ao 
uso da terra.

A presente política interna es-
tará disponível aos colaborado-
res, parceiros e fornecedores, 
deixando-a assim, disponibiliza-
da em seu site oficial: 
http://www.apema.com.br, 
tornado as suas relações mais trans-

parentes.

Apema foi fundada em 1964, no bairro de Santo Amaro, no município de 

São Paulo, com uma proposta inicial de fabricar componentes para 

Refrigeração Industrial. Em 1968, iniciou um processo de especialização em 

trocadores de calor e, graças a sua reconhecida competência, profissionalismo e 

entusiasmo, bem como à excelente receptividade de seus produtos pelo mercado, 

logo precisou ampliar seu espaço para o desenvolvimento de suas atividades. 

Assim, em 1976, concluiu seu parque industrial no município de São Bernardo do 

Campo – SP, que conta hoje com uma área construída de quase 9.000 m². 

A Apema é hoje uma referência em equipamentos de troca térmica, projetando 

e produzindo os mais diversos tipos de trocadores de calor, dentre os quais 

destacamos: Casco e Tubos, Aletados (radiadores), Placas e Serpentinas, 

para atender aos Setores Químico, Petroquímico, Alimentício, Siderúrgico, 

de Mineração, de Papel e Celulose e outros. Com quase cinco décadas de 

experiência, a cada dia a Apema se fortalece ainda mais para manter sua 

filosofia de apresentar aos seus clientes uma atuação eficaz em todos os 

sentidos, sendo fiel aos princípios de competência e responsabilidade 

instaurados pelos seus fundadores.
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