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EDITORIAL
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INDICADORES 
DE GRANDEZA

A sustentabilidade tornou-se um mantra 

nas esferas de negócios no Brasil e no mundo.  

Indiscriminadamente, as empresas se apropria-

ram deste conceito, no sentido de sensibilizar o 

cidadão e agregar valor às suas marcas. A ques-

tão que se coloca, no entanto, é: as companhias 

são, de fato, sustentáveis?

Aliás, o que significa ser “uma empresa 

sustentável”? Para muitos, a ideia de sustenta-

bilidade empresarial está ligada exclusivamen-

te aos programas de meio ambiente. Para as 

companhias do Grupo Solví, que atuam na 

área de engenharia ambiental, o entendimen-

to é bem mais amplo. Acreditamos que uma 

empresa sustentável é aquela que possui vi-

são de futuro, que gera valor no presente e 

deixa o seu legado para as próximas gerações.

Todas as empresas do Grupo Solví fun-

cionam, portanto, como uma Unidade de 

Valorização Sustentável (UVS), com a missão 

de trabalhar com integridade para o bem, 

gerando riquezas com e para a sociedade, 

através da operação, contribuindo para a 

perenização do negócio e para o desenvol-

vimento sustentável das comunidades e do 

território onde atua.

Cada operação na Solví é calcada em di-

retrizes como preservação ambiental, saúde 

e segurança, desenvolvimento humano, tri-

butos gerados ao poder público, reciclagem 

e reutilização de materiais, empregos diretos 

e indiretos, fortalecimento do setor produti-

vo e distribuição de renda, entre outros.

São esses elementos que compõem o 

nosso “Mapa de Riquezas”. E essa edição é, 

em sua maior parte, dedicada a evidenciar a 

contribuição social, institucional, econômica 

e ambiental das empresas da Solví na socie-

dade. A proposta é mostrar como nossa orien-

 tação empresarial e nossas atividades geram 

valor sustentável ao cidadão, às cidades e ao 

próprio País.

Boa leitura!

Carlos Leal Villa

Presidente do Grupo Solví
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ENTREVISTA

Beatriz Luz, fundadora do Exchange4Change, acredita 
que a transformação para a economia circular será 
puxada pelas empresas do setor de resíduos

SIMBIOSE 
INDUSTRIAL

ENTREVISTA

Beatriz Luz, fundadora da Exchange-

4Change, é hoje a grande expoente da eco-

nomia circular no Brasil. A executiva dedica-se 

exclusivamente à construção de parcerias 

internacionais, na qual se compartilha co-

nhecimentos e se desenvolve projetos ino-

vadores de grupos interessados na simbio-

se industrial, economia circular, cadeia de 

suprimentos verde e produtos projetados 

com ecodesign.

Fundada em junho de 2015, a Exchan-

ge4Change Brasil é uma plataforma “think 

tank” destinada a adaptar conceitos globais 

de simbiose industrial para a realidade brasi-

leira. Reúne colaboradores internacionais 

para trabalhar em conjunto com especialis-

tas locais, organizações públicas e privadas, 

Um produtor de tomate no Reino Unido 

descobriu em um ingrediente um tanto 

quanto inusitado o insumo que faltava para 

tornar a sua produção totalmente sustentá-

vel do ponto de vista econômico e ambien-

tal. A plantação passou a utilizar o vapor de 

uma chaminé industrial da região e o resul-

tado foi surpreendente: aumento na produ-

tividade e na qualidade do produto e maior 

performance nos negócios.

A parceria entre o produtor de tomate e 

a indústria da região é um bom exemplo da 

chamada economia circular, que consiste 

em criar novos modelos produtivos a partir 

do ciclo de vida das empresas, com a pro-

posta de reaproveitar sistematicamente tu-

do o que é produzido.

 4

 Revista Solví nº 30 - PORT_C.indd   4 7/5/17   9:50 AM



5  

SIMBIOSE 
INDUSTRIAL

DESAFIOS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Cenário 
de crise

Altos
custos

Política Nacional 
de Resíduos Sólidos

Resíduos 
como recurso

Impacto 
ambientalCompetitividade

Renováveis
Produto

como serviço
Extensão

da vida útil
Economia

compartilhada

Designer
Exerce papel de modelador das mudanças de paradigmas

considerando a condição econômica do 

país, aspectos culturais e prioridades. 

A proposta de Beatriz com a Exchange-

4Change Brasil é trazer um olhar mais adian-

te na nova economia circular e os benefícios 

em potencial para o Brasil. “Os benefícios 

vão além de uma empresa, um setor e uma 

cidade. O conhecimento pode ser adquiri-

do, trocado e adaptado para a realidade bra-

sileira, por meio da adoção de uma visão de 

colaboração entre indústria, governo e so-

ciedade. Parcerias internacionais podem tra-

zer inovação, acelerar a mudança e transfor-

mar as práticas de negócios no território 

brasileiro”, afi rma Beatriz.

“Na medida em que compartilhamos 

experiências, podemos aprender com os 

erros e conhecer as melhores práticas de 

outros países, o que possibilita trazer solu-

ções para impulsionar o mercado brasilei-

ro”, acrescenta.

O interesse de Beatriz pela economia cir-

cular começou quando assumiu a responsabi-

lidade pela sustentabilidade do polietileno 

verde na divisão da Braskem Químicos Reno-

váveis em 2013. Fazer parte de discussões com 

clientes globais, representantes dos sindicatos 

europeus, ONGs, outros produtores de biopo-

límeros e especialistas em economia circular 

fez com que ela trouxesse a discussão para o 

Brasil em conjunto com a indústria química. 

Foi assim que Beatriz reuniu várias com-

panhias brasileiras e formou a Rede Empre-

sarial Brasileira de Análise de Ciclo de Vida 

(ACV), o primeiro centro de negócios no 

Brasil com o objetivo de discutir a ACV co-

mo ferramenta de sustentabilidade e chave 

para desenvolvimento de produtos, trazen-

do centros de pesquisa mais para perto do 

setor industrial e sendo a voz comum da 

indústria com o governo. 

5  
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A economia circular é, portanto, uma 

nova abordagem para o conceito de 

sustentabilidade?

Quando comparamos a economia circu-

lar com outras linhas de pensamento de sus-

tentabilidade, percebemos que o diferencial 

está no foco dos negócios, ou seja, a econo-

mia circular permeia o cerne dos negócios. 

Consiste, na verdade, em criar novos mode-

los produtivos que garantirão que as empre-

sas se tornem “a prova do futuro” e que real-

mente deixem a sua marca, o seu legado. 

As companhias estão preparadas para 

esse realinhamento de valores propos-

to pela economia circular? 

O sistema econômico atual é baseado 

em um processo produtivo linear, onde re-

cursos são retirados do meio ambiente, pro-

dutos são produzidos, consumidos e joga-

dos fora em um espaço de tempo muito 

curto. Novos produtos são lançados a cada 

dia, aumentando a competitividade do mer-

cado e a pressão sobre os recursos naturais. 

A tecnologia digital cria novas plataformas 

Em entrevista exclusiva à Revista Solví, 

Beatriz Luz fala sobre a economia circu-

lar no Brasil e no mundo e o papel das 

empresas do setor de resíduos nesse 

novo alinhamento econômico.

Na prática, o que signifi ca atuar den-

tro da economia circular?

A economia circular se refere inicial-

mente ao fechamento de ciclos, dividin-

do os materiais em ciclos biológicos e 

tecnológicos. Provoca uma redefi nição 

de valores e mantém o valor dos mate-

riais e produtos por mais tempo. Assim, 

produtos são vistos como serviços e 

consumidores como usuários. Tudo com 

a total reconstrução do capital natural e 

social. É uma mudança no sistema eco-

nômico que desconecta o cres  cimento 

produtivo da exploração de recursos. Tra-

ta-se de um novo cenário que redefi ne o 

design de produtos, avalia o ciclo de ma-

teriais e valoriza os resíduos, estimulan-

do a inovação, a criatividade e uma nova 

economia mais positiva e restauradora.

1

2

3
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para os consumidores aprenderem mais sobre os 

produtos e provoca uma mudança nos hábitos 

de consumo. Também o aumento dos custos da 

extração de matérias-primas e volatilidade de 

preços trazem riscos econômicos e de suprimen-

to, fazendo com que empresas e governo reava-

liem o modelo econômico existente. O olhar so-

mente na eficiência do processo não é mais 

sufi ciente para garantir a sobrevivência do negó-

cio. E nada vai mudar a natureza fi nita dos recur-

sos naturais. Um novo modelo se faz necessário.

E qual é o papel das empresas do setor de 

resíduos dentro desse contexto?

Nesse cenário, as empresas de resíduos se 

posicionam como provedora de produtos, servi-

ços e soluções para as empresas, para as pesso-

as e para a própria sociedade. Não me refi ro 

apenas ao core business de tratamento, mas sim 

de valorização total dos resíduos. As compa-

nhias desse segmento serão, na verdade, as 

maiores fornecedoras de novas matérias-primas 

para todo o setor produtivo, a partir do reapro-

veitamento total dos resíduos que manejam. 

Trata-se, no fundo, de uma grande mudança no 

modelo de negócios, passando de prestadores 

de serviços para desenvolvedores de produtos 

e soluções para toda a cadeia verde produtiva. 

Acredito que, no Brasil, a transformação para a 

economia circular será puxada pelas empresas 

do setor de resíduos.

  

Dentro do atual cenário de queda da ativi-

dade econômica no Brasil, como as empre-

sas podem investir na economia circular?

Trata-se, na verdade, de uma questão de so-

brevivência. O cenário de crise traz consigo um 

momento de refl exão e uma oportunidade de 

mudança. O primeiro passo é a conscientização. 

É preciso entender que uma empresa sustentá-

vel é aquela que gera valor para a sociedade, 

com visão de futuro, de modo a garantir a pere-

nidade dos negócios. A economia circular reduz 

riscos e custos no fornecimento de matérias-pri-

mas, aumenta o potencial de inovação e dá uma 

vantagem competitiva para as indústrias. Tam-

bém garante melhor proximidade e relaciona-

mento com os consumidores, gera empregos e 

novos mercados, mitiga os impactos das mu-

danças climáticas e melhora a qualidade de vida.

4
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CIRCULO 
VIRTUOSO

Como os programas de desenvolvimento 
humano transformam a realidade dos 
milhares de colaboradores nas Unidades de 
Valorização Sustentável do Grupo Solví

UVS – PILAR SOCIAL

Reginaldo Bezerra, presidente da Inova, 
com o grupo de colaboradores imigrantes
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Quem vê hoje Fábio de Souza Andrade 

à frente da gestão operacional dos aterros 

da Bahia pode não imaginar que a sua traje-

tória no Grupo remonta exatos 20 anos. Ain-

da muito jovem e sem experiência, Andrade 

iniciou sua carreira em 1996 como estagiário 

da área de controle operacional, onde de-

senvolvia pequenas atividades, e, nessa épo-

ca, nem sonhava em tornar-se executivo da 

Solví Resíduos Públicos. Mas o futuro reserva 

a Andrade várias oportunidades de aprender, 

se desenvolver e assumir grandes responsa-

bilidades. Em 1997, durante uma mudança 

con  tratual, foi efetivado e assumiu a área de 

controle, na qual permaneceu até 1999. Du-

rante este período, interagia com o opera-

cional, o que lhe proporcionou desenvolver 

habilidades de liderança.

 Já em 2000, com a implantação da 

BATTRE, coordenou a operação do Aterro 

Metropolitano Centro, sendo responsável 

por cerca de 100 colaboradores. “Lá, desen-

volvi e consolidei muitas habilidades e 

sempre busquei novos desafi os para cres-

cer profissionalmente”, conta Andrade. 

Nesse período, acompanhou o desenvolvi-

mento e a implementação do projeto exe-

cutivo da empresa até o ano de 2008, 

quando foi transferido para gerenciar um 

contrato de limpeza pública no município 

de São Carlos (SP), onde participou do de-

senvolvimento de concessões.

 Em 2010, assumiu a função de Gerente 

Regional Sudeste e coordenou a gestão 

dos contratos do interior dos estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2011, quando 

a Revita adquiriu 51% da BOB Ambiental 

(RJ), Andrade tornou-se o gestor da em-

presa e, nesse período, implantou uma 

Central de Tratamento de Resíduos – 

CTR em Belford Roxo, a fi m de atender a 

demanda da disposição dos resíduos 

dos municípios da Baixada Fluminense e 

da empresa Koleta Ambiental. “Fiquei 

três anos nesse projeto e, em 2013, após 

uma passagem rápida como gerente 

operacional da SBC VR, passei a compor 

o time da diretoria operacional do escri-

tório central em 2014, sendo convidado, 

em maio, para efetuar a gestão do con-

trato da Revita Salvador, onde estou atu-

almente”, comenta.

Fábio Andrade começou como estagiário e hoje é executivo da Solví Resíduos Públicos

“Os treinamentos 
realizados pela Academia 
de Excelência Solví foram 

fundamentais na minha 
trajetória profi ssional, 

devido principalmente ao 
elevado nível dos 

profi ssionais e dos 
conteúdos apresentados”.

Fábio Andrade, 
Executivo da Solví Resíduos Públicos
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Imigrantes refugiados contratados pela Inova criam projeto cultural em São Paulo

Reagan Mukimalio 
é um dos 

colaboradores do 
programa de 

contratação de 
imigrantes

“Prefi ro ser um 
trabalhador braçal 
vivo no Brasil do que 
um intelectual 
morto na África”.
Reagan Mukimalio, 
um dos imigrantes da Inova

Programas de desenvolvimento 

Um dos pontos centrais na ascensão pro-

fi ssional de Andrade foram, segundo ele, os 

programas de desenvolvimento profissional 

pelos quais passou. “Fiz muitos cursos técnicos 

e gerenciais e até MBA’s, porém, um dos que 

mais agregou valor na minha formação foi o 

programa ‘Liderar’ e o treinamento de Gestão 

Contratual da Solví”, relata. “Os treinamentos 

realizados pela Academia de Excelência Solví 

foram fundamentais na minha trajetória profi s-

sional, devido principalmente ao elevado nível 

dos profi ssionais e dos conteúdos apresenta-

dos”, acrescenta.

A Academia de Excelência Solví é hoje um 

dos principais motores do desenvolvimento 

humano dos cerca de 19 mil colaboradores da 

companhia. Cerca de 800 profi ssionais são trei-

nados e certifi cados anualmente na instituição, 

além dos programas técnicos e gerenciais que 

capacitam aproximadamente 600 pessoas por 

ano. A organização também possui programas 

de estágio, com uma média de 300 inscritos e 

120 projetos desenvolvidos anualmente.

Todos os corações do mundo

O engenheiro agrônomo Reagan Mukima-

lio, 24, ainda guarda lembranças terríveis da 

guerra civil que assola o seu país de origem já 

há 20 anos. Perseguido político no Congo, Áfri-

ca, Mukimalio veio se refugiar no Brasil para 

fugir da violência e das constantes ameaças. 

Atualmente, reside em São Paulo e é um dos 

colaboradores do Programa de Contratação 

de Imigrantes e Refugiados da Inova, empresa 

do Grupo Solví. 

No Congo, Mukimalio trabalhava na Or-

ganização das Nações Unidas para Agricul-

tura e Alimentação, no comando de uma 

equipe que produzia adubo a partir de com-

postagem. No Brasil, o engenheiro participa 

do programa de compostagem da Inova na 

Lapa, zona oeste da capital paulista, e pro-

duz adubo a partir dos resíduos de 26 feiras 

livres do bairro. Em declarações à imprensa, 

o congolês chegou a afirmar que “prefere 

ser um trabalhador braçal vivo no Brasil do 

que um intelectual morto na África”. 

O Programa de Contratação de Imigrantes 

e Refugiados da Inova conta atualmente com 

316 participantes, entre engenheiros de diver-

sas áreas, professores universitários e demais 

trabalhadores. Até um médico e um psicólogo 

integram o projeto.

Os estrangeiros contratados são, em sua 

maioria, da República do Congo e de Angola, 

UVS – PILAR SOCIAL
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DE ONDE VEM

Os estrangeiros contratados são, em sua maioria, 
da República do Congo e de Angola, mas existem 
registros de profissionais do Haiti, Guiné, Gabão, 
Paquistão, Nigéria e Mali.

Os primeiros contatos 
com os imigrantes foram 
realizados pelo Centro 
de Apoio ao Trabalho 
e Empreendedorismo 
(CATe) e pelo Centro de 
Referência e Acolhida para 
Imigrantes da Prefeitura 
de São Paulo (CRAI).

11  

mas existem registros de profissionais do Haiti, Guiné, Gabão, Paquistão, Nigéria e Mali. Os primei-

ros contatos com os imigrantes foram realizados pelo Centro de Apoio ao Trabalho e Empreen-

dedorismo (CATe) e pelo Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes da Prefeitura de São 

Paulo (CRAI).

Rede de apoio 

Reginaldo Bezerra, presidente da Inova, conta que, além da recolocação no mercado, a 

empresa também oferece apoio de assistência social aos colaboradores. “Garantimos apoio 

jurídico, informações sobre regularização migratória, documentação, cursos de qualificação e 

atendimento gratuito com profissionais de psicologia, além de oferecer acesso aos serviços 

públicos municipais”, comenta. “A rede de apoio é estendida também aos familiares desses 

colaboradores”, acrescenta. 

Segundo Bezerra, o projeto possibilita a integração e recolocação de imigrantes e refugiados 

no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, torna o ambiente corporativo mais inclusivo e di-

versificado. “Atualmente, os estrangeiros atuam como varredores, ajudante de serviços diversos 

e eletricistas automotivos, e estão alocados nas regiões das Subprefeituras da Sé, Moóca, Lapa, 

Santana e Butantã, entre outras”, complementa.

Para o candidato imigrante participar do processo seletivo da Inova são adotados alguns critérios, 

entre eles possuir Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), cujo documento é concedido ao estrangei-

ro em condição de refugiado no Brasil. Também é necessário ter o CPF e carteira profissional. 

Os contratados da Inova passam inicialmente por um processo de integração com os diversos de-

partamentos da empresa, momento em que são apresentadas as políticas e o funcionamento da com-

panhia, bem como as normas e o código de conduta profissional. 

Treinamentos 

O trabalho de imersão envolve ainda palestras e reunião temáticas nas áreas de segurança, 

saúde e Previdência Social. Os treinamentos são realizados em parceria com o Siemaco – Sindi-

cato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Lim-

peza Urbana de São Paulo.

“Invariavelmente, os colaboradores contratados pelo programa são gratos pela oportunidade que 

têm de recomeçar a vida longe de conflitos e guerras, independente da atividades profissionais desen-

volvidas”, relata Bezerra. “Muitos, inclusive, dizem que, no Brasil, podem desfrutar de uma liberdade de 

expressão e de uma paz que não teriam se tivessem em seus países de origem”, conclui.

EM NÚMEROS

800  
profissionais são treinados  

e certificados anualmente na  
Academia de Excelência Solví 

600  
colaboradores integram  

todos os anos os programas  
técnicos e gerenciais

300  
inscritos é a média  

dos programas de estágio  
nas empresas da Solví

316  
estrangeiros integram os  

quadros da Inova no programa  
de apoio a refugiados da Inova

9  
nacionalidades diferentes  

compõem atualmente  
o Programa de  

Contratação de  
Imigrantes e  

Refugiados da Inova 
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BELEZA NATURAL
Entenda como as 
Unidades de Valorização 
Sustentável da Solví 
promovem equilíbrio 
entre as instalações 
e a dinâmica do 
meio ambiente

UVS – PILAR AMBIENTAL

Um empreendimento de aterro sanitá-

rio é muito mais do que uma operação de 

disposição fi nal de resíduos. Engloba tecno-

logias de ponta nas áreas de proteção am-

biental, tais como sistema de osmose rever-

sa, laboratórios de análise de solo e água, 

monitoramento de fauna e clima, ferramen-

tas de telemetria e uma infi nidade de pro-

gramas de preservação do entorno. 

As empresas de aterro sanitário no mundo 

possuem ainda diversos projetos de reaprovei-

tamento do terreno quando o empreendimen-

to é fechado. Os locais se transformam, por 

exemplo, em campos de golfe, estações de 

esqui, parques de convivência e uma série de 

outros espaços de utilidade pública, cujo lega-

do fi ca para a própria região, que acaba por 

valorizar o espaço, estimular o turismo e de-

senvolver o mercado imobiliário.  

No Grupo Solví, as Unidades de Valoriza-

ção Sustentável (UVS) investem, em média, 

mais de R$ 130 milhões em programas de 

proteção ao meio ambiente, desde projetos 

de preservação até tratamento e distribuição 

de água e coleta, gerenciamento e gestão de 

resíduos sólidos. 

 Um exemplo de preservação ambien-

tal é a UVS Essencis Caieiras, empresa da 

Solví. Lá, o principal projeto é o Cinturão 

Verde, que contorna todo o terreno do em-

preendimento e representa cerca de 40% 

da área total. Neste local, faz-se o monito-

ramento do ambiente e a plantação de 

mudas provenientes do viveiro mantido 

pela companhia.

A Essencis Caieiras possui diversos pro-

gramas de monitoramento dos impactos 

ambientais, como por exemplo, monitora-

mento de fauna e de água subterrânea e 

superfi cial, entre outros. 

Todos os projetos voltados para o meio 

ambiente são gerenciados pelo departa-

mento de Qualidade, Segurança e Meio Am-

biente (QSMA). A equipe técnica possui ca-

 12
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racterística multidisciplinar e é composta 

por químicos, engenheiros, gestores am-

bientais e biólogos. “Contudo, para o ge-

renciamento eficiente desses projetos, é 

crucial o envolvimento com os demais de-

partamentos da Essencis Caieiras, especial-

mente a equipe operacional”, comenta Lu-

ciana Santos, gerente da empresa.

A executiva conta que as ferramentas 

de monitoramento são operadas con-

forme o mérito. “Há monitoramentos que 

necessitam de trabalhos de campo, com 

avaliação técnica de profi ssionais especiali-

zados, e outros que necessitam de análises 

laboratoriais”, diz. “Mas, de fato, o que to-

dos os monitoramentos têm em comum é 

a avaliação de dados de maneira compara-

tiva, com análise dos cenários ambientais 

antes e depois do empreendimento. Os 

dados são avaliados pela equipe técnica 

do QSMA e, na necessidade, um plano de 

ação com ações de controle ou mitigação 

é implantado”, acrescenta. 

O sistema de monitoramento utiliza-

do na UVS Caieiras conta com uma esta-

ção meteorológica, que permite o acom-

panhamento dos dados em tempo real e 

online pela equipe operacional.

Essencis mantém projeto de preservação 
de fl ora e fauna na região de Caieiras (SP)

Vista área do complexo da Essencis Caieiras

13  

CRÉDITO DE CARBONO

Um empreendimento de aterro sanitário 
é considerado também uma unidade 
recicladora em essência. Além de reciclar 
materiais, gerar energia com biometano 
e promover a compostagem, esses 
empreendimentos também queimam 
gás oriundo da decomposição de 
resíduos, capturam partículas de alto 
poder de poluição atmosférica e podem 
receber créditos de carbono. Somente 
no ano passado, o Grupo Solví realizou a 
compensação total de 6.827 toneladas de 
CO

2
 na forma de créditos de carbono.
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O RETORNO
Indústria de valorização  
e reciclagem transforma 
resíduos em energia, 
fertilizantes, combustível 
para fabricação de cimento 
e muitos outros insumos

UVS – PILAR AMBIENTAL

Ninguém tem dúvidas de que reciclar 

papel, plástico, vidro e alumínio é uma ativi-

dade essencial para o desenvolvimento sus-

tentável de uma empresa, de uma cidade, 

de um estado e de uma nação. Entretanto, a 

coleta seletiva, embora fundamental, é ape-

nas a ponta do iceberg da reciclagem. A 

ideia central é, na verdade, valorizar todo e 

qualquer tipo de resíduo e, assim, devolvê-lo 

à cadeia produtiva e à própria sociedade em 

forma de matérias-primas, insumos, produ-

tos ou serviços.

No Brasil e na América do Sul, a transfor-

mação para um modelo sustentável de ne-

gócios tem sido impulsionada, em grande 

monta, pela própria indústria de valorização 

de resíduos, justamente pela ramo de ativida-

de e sobretudo pelas inovações empreendi-

das entre os players da engenharia ambiental.

A partir da gestão e valorização de resí-

duos, as empresas do Grupo Solví devolvem 

uma infinidade de produtos e insumos es-

senciais ao setor produtivo e ao próprio ci-

dadão. O material descartado em residên-

cias, comércio e indústria são transformados 

pelas companhias da organização em, por 

exemplo, fertilizantes, adubos, combustível 

para a fabricação de cimento e energia elé-

trica. Até mesmo itens em ouro, prata e pla-

tina ganham vida com o trabalho de reapro-

veitamento do chamado lixo eletrônico. 

Todos os anos, as empresas da Solví re-

cebem, em média, 165 mil toneladas de 

resíduos para reciclagem, além de 130 mil 

toneladas de material da construção civil. 

As usinas da organização devolvem à socie-

dade aproximadamente 120 mil toneladas 

de itens reciclados.  

Usinas biotérmicas

Um dos projetos de maior representati-

vidade e impacto sustentável são as usinas 

biotérmicas construídas nos aterros sanitá-

rios da Solví. Atualmente, a organização 

possui três empreendimentos que utilizam 

o gás metano – oriundo da decomposição 
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EM NÚMEROS

165 MIL
toneladas de resíduos 

para reciclagem são 
recebidas anualmente  

nas usinas da Solví

120 MIL  
toneladas de itens 

reciclados são devolvidos 
à cadeia produtiva  

todos os anos 

30 
MEGAWATTS  

de energia é a capacidade 
da usina térmica de biogás 

de aterro da Solví  
em Caieiras

do material disposto em aterros sanitários – para 

a geração de eletricidade.

Uma delas é a Termoverde Salvador, em fun-

cionamento dentro do aterro sanitário da Battre, 

na capital baiana, resultado de cerca de R$ 50 

milhões em investimentos. Foi construída em 

uma área de sete mil hectares e tem potência 

para gerar 19 megawatts. A produção é de 150 

mil megawatts ao ano, o suficiente para abaste-

cer 300 mil casas.

Outro projeto é a Biotérmica Energia, a pri-

meira termelétrica a biogás de aterro sanitário 

do Rio Grande do Sul, construída na cidade de 

Minas do Leão, localizada a 90 quilômetros da 

capital Porto Alegre. A potência instalada é de 

8,55 megawatts (MW) e o empreendimento é 

operado pela Companhia Riograndense de Va-

lorização de Resíduos (CRVR), também empresa 

do Grupo Solví. 

Em 2016, o Grupo inaugurou uma usina de 

biogás de aterro no município de Caieiras, na 

Grande São Paulo, com capacidade de 30 me-

gawatts, suficientes para abastecer 700 mil famí-

lias. O empreendimento foi apresentado duran-

te a COP 21, em Paris, e é considerado um dos 

maiores do mundo no gênero.

Praças sustentáveis

Em uma parceria inédita com a prefeitura 

de São Paulo, um projeto da Inova, concessio-

nária de limpeza pública da capital paulista e 

empresa do Grupo Solví, transformou as praças 

e parques do bairro da Lapa em verdadeiros 

empreendimentos sustentáveis. 

Trata-se do programa “Feiras e Jardins Sus-

tentáveis”, que promove a compostagem dos 

resíduos sólidos orgânicos provenientes das 

feiras livres municipais e dos serviços de poda 

da cidade em adubo utilizado nos parques e 

praças da região da Lapa.

O setor produtivo também é beneficiado 

com a gestão e valorização de resíduos. O tra-

balho desenvolvido pela GRI e Essencis na fábri-

ca da BMW, em Araquari, Santa Catarina, garan-

tiu à montadora alemã um índice de reciclagem 

acima de 95% no processo de manufatura.
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UVS – PILAR AMBIENTAL

Para o funcionamento correto e seguro 
de um aterro sanitário, a operação conta 
com um programa de monitoramento 
das águas subterrâneas e superficiais. 
Periodicamente, técnicos recolhem 
amostras do lençol freático e dos rios e 
riachos do entorno para medir a 
qualidade ambiental da água.  
A proposta é justamente manter todo  
o sistema hídrico livre de qualquer  
tipo de interferência da operação do 
aterro sanitário. 

1.  Monitoramento 
de águas 
subterrâneas e 
superficiais 

Cortina vegetal ou cinturão verde é a plantação de vegetação e mata 
nativa ao redor de um aterro, com a finalidade de reduzir o impacto visual 
associado ao processo de disposição de resíduos sólidos e atenuar a 
emanação de poeiras, gases odoríferos e o abatimento.

2. Cinturão Verde

O monitoramento geotécnico é 
feito para avaliar a segurança do 
próprio aterro com relação às 
possíveis instabilidades com o 
deslocamento do maciço. O 
acompanhamento desse 
deslocamento, feito por análises 
topográficas, serve para verificar 
possíveis vazamentos, trincas e 
pressão do chorume e do biogás. 
Também são realizados 
procedimentos preventivos  
contra recalques futuros. 

3.  Monitoramento 
geotécnico

A impermeabilização dos aterros  
é feita por complexos sistemas e 
camadas de materiais especiais 
com o objetivo de isolar os 
resíduos do solo e do lençol 
freático. A ideia é manter o fluxo  
de chorume (percolado) e do 
biogás nos locais adequados de 
controle e drenagem. O sistema  
de impermeabilização é composto 
por camadas de solo argiloso, 
geomembranas e geotêxtil de 
proteção.

4.  Sistema de 
impermeabilização

A PROVA 
DOS NOVE
As tecnologias inovadoras 
utilizadas dentro de um 
empreendimento de 
aterro sanitário 

1

1

3

2

4
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Os registros pluviométricos da área de um aterro subsidiam a análise do 
comportamento geotécnico do maciço e do desempenho ambiental do 
empreendimento. Estes registros permitem determinar as vazões de 
escoamento superficial, as taxas de infiltração, a necessidade de implantação e o 
dimensionamento dos dispositivos de drenagem superficial. A quantidade de 
chuvas (acumulada ou em eventos isolados) influi no comportamento da 
superfície piezométrica (infiltração) e nas condições de conservação das 
superfícies do aterro (escoamento superficial). O acompanhamento dos registros 
pluviométricos permite controlar o acúmulo e o escoamento das águas pluviais. 
Isto se dá por meio verificação da funcionalidade dos dispositivos de drenagem 
superficial implantado quando da ocorrência de episódios de chuvas intensas.

7.  Monitoramento pluviométrico

A tecnologia de osmose reversa é um processo físico para tratar o 
chorume drenado do aterro. Filtros são usados para separar o líquido e 
reter todos os sais dissolvidos e produtos orgânicos. A técnica permite 
transformar o chorume em água de reuso, que pode ser aplicada na 
irrigação dos jardins, nas obras e na limpeza do local.

8.  Tecnologia de osmose reversa

O gás emitido durante a decomposição dos resíduos sólidos em um aterro é 
chamado de biogás e sua composição pode variar levemente dependendo dos 
tipos de resíduos descartados. Porém, basicamente, esse gás é composto por 
dióxido de carbono e metano, dois dos principais gases causadores do efeito estufa. 
Mas, se por um lado o biogás proveniente dos aterros é um dos vilões da camada de 
ozônio se lançado na atmosfera, por outro lado, o metano (CH4) é um gás que, por 
seu alto poder calorífico, representa uma excelente forma de energia, como ocorre 
em diversos empreendimentos no Brasil. O gás proveniente dos aterros sanitários 
geralmente é tratado por meio da queima direta em flares para que o metano 
contido nele possa ser transformado em dióxido de carbono, bem menos poluente.

9.  Tratamento do biogás e geração de energia

O funcionamento de uma unidade 
de triagem se inicia com a recepção 
dos resíduos provenientes de coleta 
domiciliar. Em seguida, os materiais 
são separados de acordo com o 
tipo de cada um. Após a triagem e 
separação, os itens são prensados.  
E, finalmente, o material é 
direcionado ou vendido para 
diferentes empresas que 
necessitam desses insumos para a 
fabricação de seus produtos.

5. Usina de triagem

A camada de argila funciona 
como uma barreira que impede 
qualquer infiltração dos líquidos 
percolado para o meio 
ambiente. Ou seja, a aplicação 
da camada de argila mantém o 
chorume isolado e controlado. 
Como a argila é um material 
natural, a camada serve de 
garantia a longo prazo, pois a 
perenidade de suas 
características de 
impermeabilidade é melhor  
que as demais técnicas.

6.  Camada de argila

5

6

8

9

7
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UVS – PILAR ECONÔMICO

RECEITA 
FUNDAMENTAL
Unidades de Valorização 
Sustentável da Solví 
reforçam arrecadação  
e aumentam a geração  
de riquezas nas  
cidades brasileiras

A fundação do município de Caieiras, localizado na Grande São Pau-

lo, está ligada diretamente ao início da indústria brasileira de papel e 

marcou também as primeiras iniciativas sustentáveis do setor produtivo 

no Brasil. Em seus primórdios, a cidade abrigou, em 1890, a primeira fá-

brica da Melhoramentos. Nessa época, grandes plantações de pinheiros 

e eucaliptos foram criadas na região para a utilização da companhia, que 

posteriormente, inspiraram a denominação “Cidade dos Pinheirais”. 

Quase 130 anos depois, o município de Caieiras mantém a sua tradi-

ção em sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Hoje, um dos 

grandes motores da economia local é a Essencis Caieiras, empresa do 

Grupo Solví que possui na cidade um dos maiores aterros sanitários da 

América do Sul e uma usina termelétrica de geração a partir do biogás, 

capaz de abastecer com eletricidade cerca de 300 mil habitantes. 

Atualmente, a Essencis é a maior arrecadadora de impostos, contribui-

ções e serviços prestados da cidade de Caieiras, com cerca de R$ 20 mi-

lhões ao ano, cujo total representa aproximadamente 30% da receita tri-

butária do município. O quadro de colaboradores da empresa é formado 

por 75% de moradores da microrregião de Franco da Rocha, que abrange 

também Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã.

A companhia conta ainda com aproximadamente 500 fornecedores 

locais, o que tem beneficiado diretamente a região. “Se considerarmos 

os valores pagos aos nossos fornecedores, somados aos valores pagos à 

mão de obra, fica evidente que a Essencis Caieiras promove significativa-

mente o desenvolvimento econômico da região, com montantes que 

giram em torno de R$ 81 milhões ao ano”, informa Luciana Cibele Santos, 
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coordenadora da empresa. “Inclua nessa conta 

os cerca de R$ 30 milhões que são investi-

dos todos os anos em melhoria e aprimora-

mento dos serviços”, acrescenta.

Destinação adequada

Do ponto de vista ambiental, a UVS Caiei-

ras é responsável pela alocação dos resíduos 

de 18 municípios, contribuindo para a preser-

vação do meio ambiente com a destinação 

adequada e alinhada aos princípios da Políti-

ca Nacional dos Resíduos Sólidos.

Em especial para a cidade de Caieiras, 

com o advento da Essencis a cidade deixou 

de enviar seus resíduos para um lixão para 

destiná-los corretamente no aterro sanitário 

da empresa, o que trouxe pioneirismo ao mu-

nícipio e redução de custo, potencializando 

investimentos em outras áreas públicas, prin-

cipalmente na saúde e educação.

O papel econômico e ambiental da Es-

sencis em Caieiras é apenas um dos exem-

plos do legado das empresas da Solví nas 

cidades onde atua. As operações da em-

presa na cidade vão gerar até 2041 cerca 

de R$ 1,07 bilhão em valor presente aos co-

fres públicos. O investimento total no em-

preendimento é de R$ 524 milhões. 

Outro exemplo de geração de riqueza 

na Solví é o da Companhia Riograndense 

de Valorização de Resíduos (CRVR), que 

opera no estado do Rio Grande do Sul e 

atende cerca de 300 municípios gaúchos, 

nos serviços de disposição final e valoriza-

ção de resíduos sólidos urbanos. Possui 

atualmen   te quatro centrais regionais loca-

lizadas em Minas do Leão, São Leopoldo, 

Santa Maria e Giruá.

Somente com as operações da CRVR em 

Minas do Leão, o ISS pago em 2016 foi de 

aproximadamente cerca de R$ 4,6 milhões, 

o que representa cerca de 26,07% do total 

de arrecadação do município. Os 135 cola-

boradores da companhia são moradores lo-

cais. Anualmente, a empresa realiza em mé-

dia 35 contratações de novos profissionais.

A CRVR investe cerca de R$ 24 milhões 

ao ano em suas operações e destina aproxi-

madamente R$ 12,5 milhões no desenvolvi-

mento de novas frentes operacionais.

30 É O 
PERCENTUAL  

de participação  
da Essencis  

na arrecadação do 
município de Caieiras (SP)

26
POR CENTO  

é a participação da CRVR  
no total arrecadado em  

Minas do Leão (RS)

Ju
lia

no
 M

en
de

s
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EM NÚMEROS
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UVS – PILAR SOCIAL

SOMOS TODOS 
EMBAIXADORES 
AMBIENTAIS
Atuação nas entidades setoriais, comunidades locais e 
desenvolvimento de programas educativos transformam 
cidadãos em multiplicadores da conscientização ambiental

Imagine um centro de estudos e desenvolvimento, 

com atividades espalhadas por todo o País, alunos das 

mais variadas faixas etárias e classes sociais e apenas 

a educação ambiental como a disciplina central 

ministrada. É exatamente esse o cenário dos pro-

gramas de conscientização e apoio às comuni-

dades das empresas do Grupo Solví no Brasil. 

Todos os anos, a organização investe, 

em média, R$ 5 milhões em mais de 130 

projetos de educação e conscientização 

ambiental nas comunidades onde 

atua, atendendo aproximadamente 

400 mil pessoas em diversas cida-

des brasileiras. 

A responsabilidade social cor-

porativa possui um significado 

bastante particular nas Unidades 

de Valorização Sustentável do 

Grupo Solví. Embora as ativida-

des da organização possuam a 

sustentabilidade em seu DNA, já 

que o principal negócio é a pro-

teção ambiental em resíduos, a 

orientação na holding é integrar 

o conjunto de políticas e ações 

de sustentabilidade social, eco-

nômica e ambiental ao seu mo-

delo de negócios. 

Na prática, trata-se do de-

senvolvimento de uma série de 

programas para a melhoria da 

gestão dos impactos e aumento 

APOIO INSTITUCIONAL 
Dentro do programa de relacionamento 
institucional da Solví, não só os cidadãos são 
atendidos pelas empresas da organização. 
A holding também atua ativamente no 
fortalecimento das entidades de classe, como a 
Associação Brasileira de Empresas de Tratamento 
de Resíduos e Efl uentes (Abetre), a Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abreple), o Sindicato das 
Empresas de Limpeza Urbana no Estado de 
São Paulo (Selur) e a Associação Brasileira da 
Infraestrutura e Indústria de Base (Abdib).

na capacidade de resposta às demandas materiais dos 

atores sociais com os quais interage. Também signifi ca 

aprimorar a gestão do relacionamento com stakehol-

ders a partir de ações e projetos com vistas a contribuir 

com a melhoria das comunidades onde atua.

Um dos exemplos de sucesso é o programa Cui-

dando da Cidade, desenvolvido pela Battre, em Salva-

dor, Bahia. A proposta é promover a educação ambien-

tal de forma lúdica e interativa, a fi m de desenvolver 

valores, conhecimentos e habilidades voltados para a 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambien-

te, com destaque para as questões relacionadas com o 

lixo urbano.

Crianças matriculadas

O programa atende escolas públicas e privadas, ins-

tituições e comunidades do entorno, com foco nas 

EM NÚMEROS

5
milhões de reais são 
investidos todos anos em 
programas de educação 
ambiental 

130
projetos de conscientização 
ambiental foram realizados 
no último ano 

400 
mil pessoas em centenas 
de cidades brasileiras foram 
benefi ciadas com programas 
de apoio às comunidades no
último ano

 20

 Revista Solví nº 30 - PORT_C.indd   20 7/5/17   9:50 AM



21  

crianças matriculadas da 1a à 6a série do 

ensino fundamental, além de apoio aos 

professores. Prestes a completar 15 anos 

de existência em 2017, a iniciativa já 

atendeu 39.909 crianças da rede de ensi-

no em Salvador.

Outra iniciativa da Battre é o progra-

ma de visitas técnicas monitoradas. A 

empresa recebe periodicamente alunos, 

professores, ONGs e membros das co-

munidades para um dia de visitação nas 

instalações da companhia, a fi m de mos-

trar na prática como funciona a operação 

de tratamento e disposição fi nal de resí-

duos. Em 14 anos do programa, foram 

registrados 8.669 visitantes, entre clien-

tes, comunidades do entorno, membros 

acadêmicos, escolas, universidades, fa-

culdades e empresas.

Jovens conscientes

Projeto de grande repercussão na 

Solví, o Trans(in)formar é desenvolvido na 

Revita Salvador com o objetivo de esti-

mular o protagonismo infanto-juvenil, 

por meio de atividades refl exivas a partir 

da leitura de jornal e de programas rela-

cionados à educação ambiental. 

O Trans(in)formar atende os jovens 

carentes do Instituto Fatumbi e é desen-

volvido em parceria com o jornal 

Correio, que cedeu assinaturas da 

publicação. Os profi ssionais da Revi-

ta Salvador ministram palestras e 

orientam as atividades.

A proposta é contribuir para a 

formação de jovens mais críticos em 

suas comunidades, para atuarem co-

mo agentes multiplicadores. O proje-

to é fruto da sinergia entre empresas 

privadas e organizações não gover-

namentais que atuam em áreas de 

vulnerabilidade social. 

A Revita Salvador e o jornal Cor-

reio fornecem ainda informações 

para os jovens sobre o mercado de 

trabalho e funcionamento dos servi-

ços nos setores de comunicação e 

gerenciamento de resíduos. A ideia 

central é utilizar o projeto, e todo 

seu alcance, para disseminar a edu-

cação ambiental como princípio de 

vida, além de conscientizar a comu-

nidade sobre a importância do pa-

pel de cada um na natureza, seja 

como cidadão, empresa privada ou 

governo. Até o momento, o Trans(in)

formar já mobilizou cerca de 400 

participantes, entre jovens e educa-

dores envolvidos.

PIRATAS DO BEM 
No Rio Grande do Sul, um projeto de 
conscientização ambiental da Companhia 
Riograndense de Valorização de Resíduos 
(CRVR), empresa do Grupo Solví, entrou de 
vez no calendário cultural gaúcho. 
Trata-se do espetáculo “Lixo à Vista! Uma 
aventura pirata”, que transformou os 
principais personagens do fi lme “Piratas do 
Caribe” em verdadeiros agentes ambientais. 
O capitão Jack Sparrow e sua trupe ensinam, 
de forma divertida, o passo a passo da 
coleta seletiva, da reciclagem de resíduos e 
até mesmo do funcionamento de uma usina 
termelétrica em um aterro sanitário.
Dez cidades gaúchas compõem atualmente 
o circuito do projeto. A peça teatral 
promovida pela CRVR é desenvolvida em 
parceria com a D. Marin Planejamento 
Cultural e o Armazém Cultura e Marketing. 
A obra integra o projeto cultural  “Terra 
à Vista” e tem o apoio do Ministério da 
Cultura. O principal argumento do projeto é 
abordar, por meio de teatro, a questão social 
relacionada à produção e à reciclagem de 
resíduos, levando aos estudantes do Rio 
Grande do Sul, de forma lúdica e simples, 
informações sobre o tema.
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UVS – PILAR INSTITUCIONAL

CONDIÇÃO 
IMPRESCINDÍVEL
Grupo Solví orienta modelo de 
gestão para a geração de valor 
sustentável nas empresas 
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valor sustentável 
As empresas da Solví têm passado por uma 

profunda transformação no modelo de gestão 

nos últimos anos. A nova orientação da holding 

deixa claro que não basta às companhias apenas 

manter o bom desempenho fi nanceiro das ope-

rações. É preciso alinhar a performance econô-

mica ao processo permanente de geração de ri-

quezas e valores à sociedade. Em outras palavras, 

os acionistas devem ser compensados na mes-

ma medida em que a população é benefi ciada 

pelas atividades do Grupo, seja no âmbito social, 

pessoal e econômico.

Assim surgiu na Solví o conceito de Unidade 

de Valorização Sustentável (UVS). Todas as em-

presas do Grupo são tratadas e operam como 

verdadeiras provedoras de soluções para a vida, 

cujos empreendimentos espalhados por mais de 

130 municípios brasileiros devem atuar de forma 

sustentável, com visão de futuro, para gerar valor 

no presente e deixar seu legado para as próxi-

mas gerações.

As metas do Grupo passaram, portanto, por 

uma revisão, e são estabelecidas em duas fren-

tes: o desempenho econômico das empresas e a 

contribuição efetiva à sociedade. Neste segundo 

item, são analisados temas como preservação 

ambiental, saúde e segurança, desenvolvimento 

humano, tributos arrecadados, reciclagem e reu-

tilização de materiais, empregos diretos e indire-

tos, fortalecimento do setor produtivo e distri-

buição de renda, entre outros.

Indicadores de riqueza

Transformar cada empreendimento da Solví 

em uma unidade de geração de valor sustentá-

vel é, no entanto, uma tarefa que exige superar 

enormes desafi os. O processo de reorganização 

do modelo de gestão teve início em abril de 

2016, quando a companhia decidiu traçar o ma-

pa de riquezas geradas por suas empresas. Diver-

sas reuniões e treinamentos foram realizados ao 

longo do ano, culminando em uma lista de mais 

de cem indicadores, que hoje compõem o norte 

para o desenvolvimento e aprimoramento das 

atividades realizadas nas empresas da holding. 

O conceito de UVS está calcado em quatro 

pilares fundamentais: ambiental, econômico, insti-

tucional e social. “A proposta é que todas as em-

presas do Grupo atuem na geração de valor den-

tro desses quatro pilares”, comenta Eleusis Bruder 

Di Creddo, presidente do Instituto Solví e um dos 

idealizadores do novo modelo de gestão.

O executivo ressalta ainda que os indicado-

res serão acompanhados e atualizados todos os 

anos, de modo a monitorar a evolução do traba-

lho desenvolvido nas unidades. “Atuar dentro da 

ideia de UVS é uma proposta altamente inovado-

ra e alinhada ao novo modelo de organização e 

às novas exigências da sociedade moderna”, 

aponta Di Creddo.

 “A premissa básica de todo o conceito de UVS 

é ter uma orientação nos negócios que vá além 

dos resultados fi nanceiros e contemple na mesma 

medida o bem entregue à sociedade”, acrescenta. 

O desdobramento da UVS na Solví foi a estru-

turação do Programa de Parceria Cidadã com a 

Sociedade (PPCS), que consiste em uma nova 

abordagem no trato e na relação das empresas 

com seus públicos de interesse, os chamados 

stakeholders, que englobam as comunidades lo-

cais, as autoridades públicas, os colaboradores, os 

fornecedores, a imprensa e a própria sociedade.

“As empresas do Grupo Solví atuam em áreas 

estratégicas na sociedade, como saneamento, 

resíduos sólidos e energia, e suas atividades têm 

impacto direto na qualidade de vida e na cons-

trução da cidadania. Por isso, é fundamental que 

nossas operações estejam alinhadas com as de-

mandas sociais e econômicas da sociedade”, ex-

plica Eleusis.

Eleusis Bruder Di Creddo, 
Diretor Técnico e de Gestão 

do Conhecimento e Presidente 
do Instituto Solví

 “A premissa básica 
de todo o conceito 

de UVS é ter uma 
orientação nos 

negócios que vá 
além dos resultados 

fi nanceiros 
e contemple na 

mesma medida o 
bem entregue 

à sociedade”,
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A cidade de São Paulo acaba de ganhar 

uma das mais modernas centrais de tratamento 

de resíduos de saúde. A Central de Tratamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde Marcus Silva 

Araujo (CTRSS), inaugurada ofi cial  mente pela 

Loga, empresa do Grupo Solví, no primeiro se-

mestre deste ano, atenderá de mais de 14 mil 

estabelecimentos de saúde da capital paulista, 

desde pequenos geradores, como farmácias, 

clínicas, veterinários e laboratórios, quanto de 

grandes hospitais do agrupamento noroeste 

de São Paulo, os chamados grandes geradores 

de resíduos de saúde.

Com capacidade para recebimento de 2 mil 

toneladas de resíduos de saúde por mês, a 

nova central é fruto de um investimento da or-

dem de R$ 35 milhões e está localizada em Pe-

rus, em uma área do Aterro Bandeirantes, desa-

tivado em 2007.

EM NÚMEROS

14 MIL
estabelecimentos de saúde da 
capital paulista serão atendidos 
pela CTRSS 

2 MIL 
toneladas de resíduos de saúde é a 
capacidade de recebimento da 
nova central da Loga

35 MILHÕES 
de reais é o valor do investimento 
feito pela empresa em São Paulo 

“A empresa viu a oportunidade de instalar o 

equipamento em um local que estaria isolado e 

sem uso pelos próximos anos, e que agora passa 

a receber uma unidade de tratamento de alta tec-

nologia que garante proteção ao meio ambiente 

e qualidade de vida para os paulistanos”, explica 

Marcelo Gomes, diretor-presidente da Loga.

“A nova central é um benefício para São 

Paulo, pois se trata de um bem reversível ao mu-

nicípio ao fi nal da concessão da Loga”, acrescen-

ta Gomes. A instalação do empreendimento na 

região também gerou empregos para a popula-

ção do entorno, com 70% dos colaboradores da 

oriundos de Perus.

Preservação ambiental 

Com o compromisso de preservar o meio 

ambiente, a CTRSS conta com tecnologias pa-

ra mitigação dos impactos ambientais. Os ma-

Loga inaugura maior Central de Tratamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde da América Latina 

GIGANTE POR 
NATUREZA

UVS – PILAR AMBIENTAL
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TECNOLOGIA AMBIENTAL 

teriais são recebidos e tratados em locais e 

equipamentos estanques e controlados. To-

do o ar interno é coletado e encaminhado 

para um sistema de exaustão, que recebe tra-

tamento por meio de fi ltros de alta capacida-

de de retenção de partículas. 

O ar é substituído 15 vezes por hora e tra-

tado por sistema de pressão negativa. Após a 

fi ltragem, o fl uxo de ar passa pelo tratamen-

to por ozônio, para minimizar eventuais odo-

res, característicos desse tipo de resíduo.

Outro recurso moderno adotado na Cen-

tral é o de captação e fi ltragem de água da 

chuva para uso na limpeza da unidade, o 

equivalente a mais de 70% de redução no 

consumo de água potável. Além disso, o uso 

de gás natural gera o vapor necessário para o 

tratamento. A unidade também dispõe de 

economizadores para reaproveitar o calor das 

chaminés e reduzir o consumo de combustí-

vel. A Central conta ainda com iluminação na-

tural interconectada com sistemas de LED, ga-

rantindo a luz necessária para a operação e 

reduzindo o consumo desse recurso.

TIPOS DE RESÍDUOS TRATADOS 

A CTRSS recebe e trata os resíduos de serviços de saúde dos grupos A e E, 
de acordo com a Resolução Conama 358/2005. Veja:

Grupo A (exceto A2 e A3): Resíduos com a possível presença de 
agentes biológicos que necessitam de tratamento específi co, tais como: 
descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; resíduos de 
laboratórios de manipulação genética; resíduos resultantes da atenção 
à saúde de indivíduos, bolsas transfusionais, sobras de amostras de 
laboratórios contendo sangue ou líquidos corpóreos. Kits de linhas 
arteriais, endovenosas e deslizadores; sobras de amostras de laboratório 
e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções; recipientes e 
materiais resultantes do processo de assistência à saúde.

Recebimento e 
armazenamento 
temporário dos resíduos;

Carregamento e 
pesagem dos resíduos;

Tratamento térmico por 
autoclavagem;

Descaracterização dos 
resíduos por trituração;

Acondicionamento 
e transporte para a 
destinação fi nal.

Executivos da Loga durante inauguração da Central 
de Tratamento de Resíduos de Saúde

Grupo E: Materiais perfurocortantes, tais como: agulhas, ampolas de vidro, 
brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi; tubos 
capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; todos os utensílios 
de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e 
placas de Petri) e outros similares.
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DUAS 
DÉCADAS DE 
PARCERIA
Como a integração das 
engenharias da Solví e MAN 
revolucionaram o caminhão 
de coleta de resíduos

De um lado da mesa, a MAN Latin América, 

montadora alemã de caminhões do Grupo 

Volkswagen, e, de outro, a Vega, brasileira do Gru-

po Solví que atua com limpeza pública. O ano era 

1997 e as duas companhias decidiram criar jun-

tas o melhor veículo para a época de coleta e 

transporte de resíduos públicos. Assim, nasceu o 

16.170 BT, o primeiro veículo da parceria para 

atender as necessidades específi cas do segmen-

to de limpeza pública.

O caminhão era uma avanço para a época, 

pois possuía tomada de força sem cardã; escapa-

mento vertical; chicote elétrico para cargas adi-

cionais; feixe de mola curta; embreagem servoas-

sistida e banco em vinil, entre outras melhorias.

Nos vinte anos que se seguiram, o caminhão 

de coleta de resíduos passou por centenas de 

modificações no projeto original em termos de 

conforto do motorista e da equipe de garis, de 

itens de alta durabilidade, de sistemas de baixo 

consumo de combustível e baixo nível de ruído 

e de toda a engenharia, até culminar no Cento-

peia e no Constellation 17.280, com os mais mo-

dernos equipamentos de alta eficiência. 

Atualmente, os caminhões desenvolvidos 

pela MAN e Solví estão presentes em todo o 

território brasileiro e também em cidades da 

Argentina, Bolívia e Peru. 

UVS – PILAR INSTITUCIONAL

2014
Lançamento do Delivery 10.160

  Veículo sob medida para a coleta em locais com acesso 
restrito, com caixa compactadora de 6 m³.

Sistema híbrido no Constellation 17.280
  Tecnologia híbrida de combustível, com menor nível de 
emissão de carbono;
  Motor D08 de 280 cv e 1.050 Nm;
  Motor hidráulico de 180 cv;
  Maior economia de combustível;
  Recuperação de energia proveniente 
das frenagens;
  Tecnologia similar à aplicada na Fórmula 1.

2015
Utilização do GNV no 
Constellation 17.280

  100% de gás natural com 
redução de poluentes.

  95% das emissões de material 
particulado;

 70% de óxido de nitrogênio (NOx);
   20% de gás 
carbônico (CO₂);

   Produtividade 
equivalente ao diesel;

   Economia de 
26,5% por km.

1997 
Lançamento do 16.170 BT, primeiro veículo para 
atender às necessidades específi cas do segmento 
de limpeza pública.

 Tomada de força sem cardã;
 Escapamento vertical;
 Chicote elétrico para cargas adicionais;
 Feixe de mola curta;
 Embreagem servoassistida;
 Banco em vinil.

Primeiro Contrato de Manutenção:
  Contrato entre Dibracam e Solví com 
acompanhamento da engenharia da Volkswagen;
 Preço fi xo por km rodado;
 Atendimento 365 dias por ano e 24 horas por dia.
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1998
Lançamento do 16.200 – Melhorias a distribuição de carga 

  Confi guração do 3o eixo pneumático do tipo pusher (eixo trativo posterior);
  Adequado para o segmento de coleta;
  Possui entre-eixos específi cos para 
as versões 4x2 (15 m³) e 6x2 (19 m³).

2001
Lançamento do 17.210 Série 2000

  Nova geração de caminhão para 
aplicação de compactadores 
de resíduos sólidos com mais 
detalhes específi cos.

2002
Lançamento do 17.180 e do 17.220 

  Novos modelos para o segmento de 
compactadores com foco em redução 
de combustível, menor nível de ruído e 
potências específi cas.

2005
Lançamento do 17-250

  Aprimorando a linha de 2002, com 
o surgimento do modelo para o 
segmento de compactadores de 
resíduos sólidos.

2010
Banco para três passageiros na 
cabine do Constellation

  Maior segurança na de coleta de 
resíduos com a acomodação dos 
três ajudantes dentro da cabine.2011

Coletor Lateral no 
Constellation 17-250

  Atender às novas necessidades 
do segmento de coleta de 
resíduos

2012
Modelos diferenciados - Alteração 
da legislação Euro 5

  Aprimoramento da linha Compactor 
com o Constellation 17.280 4x2 e 6x2; 
Constellation 17.190 e Worker 17.190.

2009
Lançamento do Vocacional 
Compactor – Uma referência no 
mercado de coleta de resíduos

 Relação de redução simples;
  Válvula concept para prolongar a vida 
útil do sistema de freio;

  Compressor de ar com maior 
capacidade.

Transmissão Automática no 
Constellation 17-250

  Mais confi abilidade com transmissão 
automática da Allison;

  Conforto e mais produtividade para o 
motorista;

  Segurança, pois requer menos 
habilidade e treinamento do 
motorista;

  Redução do custo operacional com 
mais produtividade; 

  Aumento da vida útil dos 
componentes do trem de força;

 Maior disponibilidade do veículo.
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CAMINHO DA 
INTEGRIDADE

Consulte nosso Código de 
Conduta e a Política Anticorrupção 
e demais normas internas. Caso 
tenha alguma dúvida ou queira 
comunicar uma violação, entre 
em contato com o Comitê de 
Conduta pelos canais 
disponíveis em cada localidade.

*Canal externo independente

Website*: codigodecondutasolvi.com

Brasil: 0800 721-0742

Argentina: 0800 333 0776

Bolívia: 800 100 872

Peru: 0800 555 89

E-mail: comite.conduta@solvi.com

Carta: Endereçada a Solví - Comitê de Conduta: 
Caixa Postal no 31.256 – São Paulo – SP

Contamos com um Programa 
de Integridade – PIS consolidado 
em toda a nossa organização. 
Mais do que reunir diretrizes, 
ele indica o caminho correto 
a ser seguido.

Escolher o caminho da 
integridade transforma 
atitudes em exemplos.
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