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Evolução dos Negócios
Business Evolution

Brasil
Peru 

 Lima
San Isidro

Canaã dos Carajás

Betim
Sete Lagoas
Sabará
Divinópolis

Salvador
Camaçari

Rio de Janeiro
Volta Redonda
Resende
Barra Mansa
Magé
Porto Real
Itatiaia
Itaguaí

Joinville
Capivari de Baixo

São Francisco do Sul

São Paulo
São Bernardo 
do Campo
São Carlos
Caieiras
Taboão da Serra
Ribeirão Preto
Mogi das Cruzes

Manaus

Vitória

Novo Hamburgo
São Leopoldo
Canoas
Rio Grande
Farroupilha
Porto Alegre
Gravataí

Curitiba
Rio Branco do Sul
São José dos Pinhais

Limpeza Pública

Saneamento

Coleta Industrial

Tratamento Dest. Final

Gerenciamento

Public Cleaning

Sanitation

Industrial Waste Collection

Treatment and Final Destination

Management

Presença por Segmento
Presence by Segment

Setor Público
Public Sector

Setor Privado
Private Sector

Aquisição
Sita/Suez

Sita/Suez
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100%

54% 70% 70% 67%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

100%

99% 51%70%

70%51%

* Management by-out.

* 

Lima

San Isidro

Incineração
Incineration

Remediação
Remediation CTR Betim

Valorização
Energética

Power
Optimization

Co-Processamento
Co-Processing

Soluções
Ambientais

Environmental
Solutions
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A Word from the President
The year 2006 was a year of important definitions

for Brazil. In the political scenario, the country decided
on the maintenance of the Luiz Inácio Lula da Silva
government. In the economic sector, the country’s
economic stability was maintained, proving that Brazil
has reached a moment of great maturity as a nation.

In our business industry, certain specific facts –
such as the approval of the Marco Regulatório de
Saneamento Básico (Basic Sanitation Regulatory Act)
and the increase in oil prices, with a consequent
valuation of landfill gases – in addition to the approval
of the Public Private Partnerships (PPPs) which, at last,
start to leave the drawing board, creating an extremely
positive scenario for companies in the infrastructure
segment.

In our company, a relevant fact was the changing of
the Suez Ambiental brand to Solví, its successor in
Brazil. Now, under the Solví brand, we continue to
maintain all our expertise in our field of knowledge,
still relying on the technology of the Suez Group. With
new shareholders and structure, we are dedicated to
providing engineering solution management for life,
delivering integrated, differentiated and innovative
services, capable of contributing to the preservation of
essential resources for the well-being of the
communities.

Solví also had relevant facts from a management
and business strategy standpoint. The renegotiation of
the agreement for the concession of Águas do
Amazonas is among the most important facts for the
fiscal year, providing conditions for the continuity of
the services rendered in the area of sanitation in the
city of Manaus. In the area of energy optimization, we
established a new company, Solví Valorização
Energética, which operates in the use of biogas
generated in sanitary landfills as a source of power and
trading of carbon credits. Internally, we have
implemented the Programa Liderar (Leadership
Program) with the purpose of developing talented,
motivated and innovative leaders to act as guardians,
maintainers and multipliers of our management
culture. In 2007, we intend to strengthen our
management system with the implementation of the
SAP solution, currently ongoing, and an important step
towards the modernization of the information system
ensuring greater reliability and control of information.

Committed with quality in services, social
responsibility and maximizing value to its clients, Solví
adopts best corporate practices, seeking the
development of its employees. It is through this
dedication and engagement of our professionals that
we achieve the results presented in this report. We
expect to repeat this performance in 2007, thus
assuring sustainability and increasingly better services
to those communities in which we are present.

Enjoy your reading.

Carlos Leal Villa 

Palavra do Presidente

O ano de 2006 trouxe importantes definições para o Brasil.
No setor político, o País decidiu pela manutenção do governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva. Na área econômica, a estabilidade da
economia nacional foi mantida, provando que o Brasil atingiu um
momento de grande maturidade como nação.

Em nossa área de negócios, alguns fatos particulares – como a
aprovação do Marco Regulatório de Saneamento Básico e o
aumento do petróleo, com a conseqüente valorização do gás de
aterros –  somaram-se ao advento das Parcerias Público-Privadas
(PPPs), que, enfim, começam a sair do papel, criando um cenário
extremamente positivo para as empresas dos segmentos de 
infra-estrutura.

Na nossa empresa, fato de relevância foi a substituição da
marca Suez Ambiental pela Solví, sua sucessora no Brasil. Agora
sob a marca Solví, continuamos mantendo toda a expertise em
nossas áreas de atuação, contando com a tecnologia do Grupo
Suez. Com acionistas e estrutura novos, estamos empenhados em 
fornecer gestão de engenharia de soluções para a vida, com a
oferta de serviços integrados, diferenciados e inovadores, capazes
de contribuir para a preservação dos recursos essenciais para o 
bem-estar das comunidades.

A Solví, de forma particular, também registrou fatos relevantes
do ponto de vista de sua gestão e estratégia de negócios, em
2006. Entre os principais acontecimentos do exercício está a
repactuação do contrato de concessão da Águas do Amazonas,
criando condições para a continuidade de prestação dos serviços
de saneamento em Manaus. No segmento de valorização
energética, constituímos uma nova empresa, a Solví Valorização
Energética, que atua com o uso do biogás gerado em aterros
sanitários como fonte energética e para a venda de créditos de
carbono. Internamente, implementamos o Programa Liderar, com
o objetivo de desenvolver líderes talentosos, motivados e
inovadores para atuarem como guardiões, mantenedores e
multiplicadores da nossa cultura de gestão. Em 2007,
pretendemos fortalecer nosso sistema de gestão com a
implantação da solução SAP, já em curso, um importante passo na
modernização dos sistemas de informação, garantindo maior
confiabilidade e controle das informações.

Comprometida com a qualidade nos serviços prestados, a
responsabilidade socioambiental e a maximização de valor aos 
seus clientes, a Solví atua de acordo com as melhores práticas
corporativas, buscando o desenvolvimento de seus colaboradores.
Foi por meio da dedicação e do engajamento de nossos
profissionais que conseguimos os resultados apresentados neste
relatório. Esperamos repetir esse desempenho em 2007,
assegurando a sustentabilidade e serviços cada vez melhores às
comunidades onde estamos presentes.

Boa leitura.

Carlos Leal Villa
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Ebitda
Ebitda
em R$ mil | (in R$ K)

Saneamento | Sanitation

Resíduos | Waste

Total | Total

Investimento
Investments 
em R$ mil | (in R$ K)
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Total | Total
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Net Profits 
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Obs: As controladas cujas participações são superiores a 51% estão consolidadas a 100%.
Note: Controlled companies whose shares total over 51% were consolidated at 100%.
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Distribuição do DVA
DVA distribution 
Por stakeholders | Per Stakeholders
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Valor Adicionado
Value Added Statement
(em R$ mil) | (in R$ K)

Tributos pagos
Taxes and Social 
Contributions
(em R$ mil) | (in R$ K)

73%

27%

Participação na receita bruta
Share of Gross Income

Público | Public

Privado | Private 

5

2003 2004 2005 2006

2004 2005 2006

31
9.

59
8

32
4.

61
3 42

6.
03

5

41
8.

66
8

10
9.

80
2 15
6.

25
7

16
5.

15
0



An
nu

al
 R

ep
or

t
2006 Relatório Anual
6

Controlled and Affiliated Companies

Controladas e Coligadas
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Essencis
Soluções

Ambientais

Essencis
Incineração

Essencis Co-
processamento

Essencis
Remediação

Essencis
Minas Gerais

Catarinense

100%

100%
50%

100%

100%

100%

67%

54%

70%

100%

100%

Águas do
Amazonas

Koleta

GRI

Solví
Valorização
Energética

Instituto 
Solví

CIA

Vega
Peru

Relima

100%

100%

Vega
Engenharia
Ambiental

Loga

Battre

Viasolo

São Leopoldo
Ambiental

Camaçari
Ambiental

Rio Grande
Ambiental

São Bernardo
Ambiental

Farroupilha
Ambiental

100%

51%

99%

51%

70%

100%100%

70% 50,68%

100%
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Corporate Governance

Implementation of the SAP solution

The SAP solution is an important step of the information system, ensuring greater reliability
and control of information. The project encompasses several companies and areas –
operational, commercial and administrative-Financial. Go-live is expected for April 2007.

ISO Certification

Quality is a characteristic deeply rooted in the Solví culture. In 2006, the renewal of
certifications was granted to 14 business units with the ISO9000, and 8 business units with
the ISO14000.

Social responsibility

Through Instituto Solví, R$ 2.4 million were invested in 2006. In the period from 2002 to 2006,
aggregate amount of investments reached R$ 10 million. In total, 271,000 people were directly
affected by the project.

Efficiency of internal controls

Solví maintains updated design and descriptions of all internal processes and procedures.
Through its internal audits, the company oversees the efficiency of its controls. Projeto Codis
(Codis Project) was implemented in order to comply with Sarbanes-Oxley requirements.

Independent Audits

Solví uses first-class independent audits and adopts international accounting standards.

Shared Services Center

Solví has a Shared Services Center (CSC) which services almost all of its units, in
administrative-financial support. This ensures a greater level of reliability and availability of
information in addition to standardization of procedures and controls, as well as greater
efficiency in terms of operating costs.

Ethics Committee

The purpose of this committee is to ensure the effective application of ethical values and
principles set forth by Solví. The Ethics Committee is a reference to all company professionals.
All employees may contribute with suggestions, opinions and even complaints. As such, the
committee provides direct communication channels, such as e-mail and a post office box.
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Governança Corporativa

Implantação da solução SAP

Importante passo na modernização dos sistemas de informação, garante mais

confiabilidade e maior controle das informações. O projeto abarca as diversas empresas e

áreas – operacional, comercial e administrativo-financeira.

Certificações ISO

A qualidade é uma filosofia arraigada à cultura da Solví. Em 2006, houve a renovação da

certificação de 14 unidades de negócio com a norma ISO9000 e de oito com a ISO14000.

Responsabilidade social

Por meio do Instituto Solví, foram investidos R$ 2,4 milhões, em 2006. No período de 2002 a

2006, o valor investido chegou a R$ 10 milhões. No total, 271 mil pessoas foram diretamente

beneficiadas pelos projetos.

Eficácia dos controles internos

A Solví mantém atualizados os desenhos e descritivos de seus processos e procedimentos

internos. Por meio de sua auditoria interna, a empresa acompanha a eficácia de seus

controles. Tal sistema teve como base o Projeto Codis, realizado para atender aos requisitos

da Lei Sarbanes-Oxley.

Auditoria independente

A Solví utiliza auditoria independente de primeira linha e contabilidade em padrão

internacional.

Centro de Serviços Compartilhados

A Solví mantém um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) que atende a quase todas as

suas controladas nas atividades de suporte administrativo-financeiro. Isso garante maior

nível de confiabilidade e disponibilidade de informações e de padronização de

procedimentos e controles, além de mais eficiência em termos de custos operacionais.

Comitê de Ética

Com o objetivo de garantir a efetiva vivência dos valores e dos princípios éticos da Solví, o

Comitê de Ética é uma referência para os profissionais da empresa. Todos os colaboradores

podem contribuir com sugestões, opiniões e até mesmo reclamações. Para isso, o Comitê

dispõe de canais diretos de comunicação, tais como e-mail e caixa postal.
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Company Profile

Service Excellence
With offices in every region of the country,

Solví is present in 39 cities throughout 10
states – from Amazonas to Rio Grande do Sul –

in addition to performing in Peru. Regardless
the location, the company consistently strives

in its quest for excellence in services, based on
high quality, ethics, social responsibility and

environmental principles. Solví operates in
three areas: sanitation, waste management

and power optimization.

Numbers for Solví 

Employees 11 thousand 
Presence 39 cities in 10 States (Brazil) 

and in Peru
Population serviced 20 million
Water treatment 201 million m3/year
Waste collection  2,760,000 tons/year
Domestic waste 2,244,000 km/year
Street Sweeping 2.244.000 km/ano
Industrial Waste 222,000 thousand tons/year
Industrial Landfills 1,088,400 tons/year
Incineration 2,700 tons/year
Co-processing 153,600 tons/year

Sanitation
Solví operates with the company 
Águas do Amazonas, in Manaus.
Waste
The company operates in the public
and industrial waste segment,
performing with the companies Vega
Engenharia Ambiental, Battre – Bahia
Transferência and Tratamento de
Resíduos, GRI – Gerenciamento de
Resíduos Industriais, Camaçari
Ambiental, Farroupilha Ambiental,
Loga – Logística Ambiental de São
Paulo, São Leopoldo Ambiental, Rio
Grande Ambiental, Viasolo Engenharia
Ambiental, Koleta Ambiental, Essencis
Ambiental and Relima, in Peru.
Energy Optimization
Operates through the company 
Solví Valorização Energética.

Concession for water and sewage.

Public cleaning: domestic waste
collection, hospital waste collection,
street sweeping, health waste
treatment, special cleaning,
transportation, composting, 
sanitary landfills. 
Industrial waste: Industrial collection,
separation and recycling,
management, classes I and II
landfills, incineration, co-processing,
remediation of contaminated areas.

Capture and controlled burning 
of biogas
Production of electric power and
supplying of specific heat. 
Trading of carbon credits.
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Perfil da Empresa 

Excelência em Serviços

Com bases em todas as regiões do País, a Solví mantém operações

em 39 municípios de 10 estados – do Amazonas ao Rio Grande do

Sul –, além de atuar no Peru. Independentemente do local, a

empresa empenha-se permanentemente na busca da excelência em

seus serviços, com base em princípios elevados de qualidade, ética,

responsabilidade social e ambiental. A Solví atua em três

segmentos: saneamento, resíduos e valorização energética.

Os números da Solví

Funcionários 11 mil 
Presença 39 cidades de 10 estados (Brasil) 

e Peru
População atendida 20 milhões
Tratamento de água 201 milhões m3/ano
Coleta de resíduos 2.760.000 ton/ano
Coleta domiciliar 2.244.000 ton/ano
Varrição de ruas 2.244.000 km/ano
Coleta industrial 222.000 mil ton/ano
Aterros industriais 1.088.400 ton/ano
Incineração 2.700 ton/ano
Co-processamento 153.600 ton/ano

Saneamento
A Solví opera com a empresa 
Águas do Amazonas, em Manaus.
Resíduos
Atua nos segmentos de limpeza
pública e resíduos industriais,
operando com as empresas Vega
Engenharia Ambiental, Battre – Bahia
Transferência e Tratamento de
Resíduos, GRI – Gerenciamento de
Resíduos Industriais, Camaçari
Ambiental, Farroupilha Ambiental,
Loga – Logística Ambiental de São
Paulo, São Leopoldo Ambiental, Rio
Grande Ambiental, Viasolo Engenharia
Ambiental, Koleta Ambiental, Essencis
Ambiental e Relima, no Peru.
Valorização energética
Opera com a empresa Solví
Valorização Energética.

Concessão de água e esgoto.

Limpeza pública: coleta domiciliar,
coleta hospitalar, varrição de vias,
tratamento de resíduos de saúde,
limpeza especial, transbordo,
compostagem, aterros sanitários.
Resíduos industriais: coleta industrial,
triagem e reciclagem, gerenciamento,
aterros classes I e II, incineração, 
co-processamento, remediação de
áreas contaminadas.

Captação e queima controlada 
de biogás.
Produção de energia elétrica e
fornecimento de poder calorífico.
Venda de créditos de carbono.



Numbers for Águas do Amazonas 

Population serviced 1.5 million inhabitants 
Number of Clients 303 thousand
Annual volume distributed 
(Water Treatment Plants 
and Wells) 201 million m3

Active reservoirs 91 units
Volume in reservoirs 104,215 m3

Deep tubular wells 111 units
Water distribution network 2,600 km
Sewage collection network 351 km

A Águas do Amazonas em números

População atendida 1,5 milhão de habitantes 
Número de clientes 303 mil
Volume anual distribuído 
(ETAS e Poços) 201 milhões de m3

Reservatórios ativos 91 unidades
Volume de reservação 104.215 m3

Poços tubulares profundos 111 unidades
Rede de distribuição de água 2.600 km
Rede coletora de esgoto 351 km
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Águas do Amazonas

Localizada em Manaus (AM), a Águas do Amazonas é a maior

concessionária privada de saneamento do País, responsável

pelos serviços de abastecimento de água e de esgotamento

sanitário, atendendo aproximadamente 

1,5 milhão de habitantes.

O ano de 2006 foi decisivo para a companhia, com a

renegociação do Contrato de Concessão, abrindo novas

perspectivas para sua atuação e resultando em um programa

de investimentos de R$ 160 milhões, em 18 meses, para

ampliar e regularizar o sistema de produção e distribuição de

água, focado nas zonas de maior carência da 

capital amazonense.

Em parceria com a Prefeitura de Manaus e o 

Governo do Estado, foram alocados recursos para beneficiar 

56 mil famílias, expandindo os serviços com mais 

13 mil ligações de água.

O faturamento da Empresa, em 2006, foi de R$ 149 milhões,

representando crescimento de 5% em relação 

ao ano anterior.

Ao longo do período da concessão, foram investidos 

R$ 163 milhões na ampliação do sistema de abastecimento de

água, na recuperação do sistema produtor e na reabilitação

dos sistemas de esgotamento sanitário da cidade.

Business Activities 

Águas do Amazonas
Located in Manaus (AM), Águas do Amazonas is 
the largest private concession for sanitation in the
country, being responsible for the supply of water and
wastewater management providing services to a
population of approximately 1.5 million.

The year 2006 was decisive for the company, with 
the renegotiation of the Concession Contract, thus
providing new perspectives for its operations and
resulting in an investment program totaling 
R$ 160 million throughout 18 months in order to
increase and regularize the production and
distribution of water, focusing on those least
privileged areas in the capital city of the State of
Amazonas.

In a partnership with city officials and the state
government, resources were allocated to the drilling
of 72 wells, with benefits to 56,000 families,
expanding the services with more than 13,000 water
connections.

Company revenues for 2006 were of R$ 149 million,
representing a growth of 5% compared to the
previous year.

During the period of concession, R$ 163 million were
invested in the expansion of the water supply system,
in the recovery of the production system and in the
recovery of the city’s waste-water system.

Atividade Empresarial  





Numbers for Essencis 

1,088.4 K ton. discharged/year
2,700 tons incinerated/year
153,6 mil tons co-processed/year 
594 employees 
5 treatment centers
1 incinerator 

Essencis Soluções Ambientais

A empresa é responsável pelo tratamento e

destinação final de resíduos industriais e pela

destruição de resíduos perigosos,

transformando-os em energia e remediando o

solo degradado em grandes cidades, como

Curitiba (PR), Caieiras (SP), São Paulo (SP),

Joinville (SC), Rio de Janeiro (RJ), Magé (RJ) e

Betim (MG). Em 2006, a Essencis concluiu as

obras para o início de operação do sistema de

biogás no Aterro de Caieiras, que possibilitará a

venda de créditos de carbono a partir de 2007.

Essencis Soluções Ambientais 
The company is responsible for the treatment
and final destination of industrial waste and the
destruction of hazardous waste, transforming
them into energy and remediating
contaminated soil in large cities such as Curitiba
(PR), Caieiras (SP), São Paulo (SP), Joinville (SC),
Rio de Janeiro (RJ), Magé (RJ) and Betim (MG). In
2006, Essencis completed the work for the
beginning of the biogas system operation in the
Caieiras landfill, which will allow the company
to market carbon credits as of 2007.

A Essencis em números 

1.088,4 mil ton aterradas/ano
2.700 ton incineradas/ano
153,6 mil ton co-processadas/ano 
594 colaboradores 
5 centrais de tratamento 
1 incinerador 
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A GRI em números 

20 grandes clientes industriais 
334 colaboradores 

Numbers for GRI

20 large industrial clients 
334 employees 



GRI – Gerenciamento 
de Resíduos Industriais

Com clientes em São Paulo (capital e Região Metropolitana),

Canaã dos Carajás (PA), Camaçari (BA), Gravataí (RS), Resende

(RJ), São José dos Pinhais (PR), São Francisco do Sul (PR) e

Tubarão (SC), atua em empresas de porte, estações de

tratamento de água e esgoto, zonas portuárias, malhas

ferroviárias, áreas verdes e jardinagem.

Em 2006, firmou contrato com novos clientes: Companhia

Vale do Rio Doce (PA), Estrada de Ferro Vitória-Minas e

Galvasud. No ano, houve um aumento no escopo de serviços

dos contratos existentes 

com a Tractebel, a Companhia 

Vale do Rio Doce (MG) e a Alcan.

Koleta

Empresa responsável pela coleta,

transporte e reciclagem de resíduos

industriais e comerciais nas cidades

de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Em 2006, a Koleta registrou

um aumento de 40% no volume 

de vendas, com a aquisição de 

novos contratos, e crescimento na 

receita de 13%, em relação a 2005.

GRI - Gerenciamento 
de Resíduos Industriais 
With clients in São Paulo (Capital and
Metropolitan area), Canaã dos Carajás (PA),
Camaçari (BA), Gravataí (RS), Resende (RJ),
São José dos Pinhais (PR), São Francisco do
Sul (PR) and Tubarão (SC), the company
operates in large-size clients, waste and
water treatment plant, port areas, railroad
networks, green areas and gardening.

In 2006, the company signed agreements
with the client: Companhia Vale do Rio Doce
(PA), Estrada de Ferro Vitória-Minas,
Galvasud. In the year, there was also an
increase in the scope of services for the
existing agreement with Tractebel,
Companhia Vale do Rio Doce (MG) and Alcan.

Koleta
Company responsible for collection,
transportation and recycling of industrial
and commercial waste in the cities of 
São Paulo and Rio de Janeiro. In 2006, Koleta 
Rio de Janeiro and São Paulo reported an
increase of 40% in sales volume with the
acquisition of new agreements and
corresponding growth in revenues of 
13% compared to 2005.

A Koleta em números

222 mil ton coletadas/ano 
426 colaboradores 
89 veículos 
3.000 clientes 

Numbers for Koleta

222 thousand tons collected/year 
426 employees 
89 vehicles 
3,000 clients 
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Relima

Empresa estabelecida em Lima, no Peru, é

responsável pelos serviços de limpeza urbana,

destinação final de resíduos sólidos, manutenção

de parques, jardins e monumentos. Novos

negócios marcaram o ano de 2006 para a Relima,

com a ampliação dos contratos dos serviços

prestados na capital peruana.

Em 2006, a Relima ampliou o escopo da

certificação ISO 9001/2000, incluindo serviços de

manutenção de áreas verdes. Foi renovado por

mais um ano o contrato de disposição final dos

resíduos sólidos do distrito de Surco.

Relima
The company is established in Lima, Peru,
and is responsible for urban cleaning
services, final destination of solid-waste,
maintenance of parks, gardens and
monuments. New business marked the year
2006 for Relima, with growth in the number
of services agreements rendered in the
capital city of Lima.

In 2006, Relima expanded the scope of its
ISO 9001/2000 certification, including the
services of maintenance for green areas. The
agreement comprising the final disposal of
solid waste for the city of Surco was
extended for an additional year.

A Relima em números 

213,6 mil ton coletadas/ano 
204 mil km varridos/ano 
9.600 mil m2 de manutenção 
de áreas verdes/ano 
1.179 colaboradores
2,3 milhões de habitantes atendidos

Numbers for Relima

213.6 thousand tons collected/year 
204 thousand kilometers swept/year 
9,600 thousand m2 of green 
area maintenance/year 
1,179 employees
2.3 million inhabitants served 
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Solví Valorização Energética
The company is responsible for promoting
energy from renewable sources. As per the
Kyoto Protocol, the company has been
developing projects, building and operating
systems to collect and burned biogas generated
in solid-waste landfills. SOLVÍ was able to
achieve in 2006, with the Salvador
Metropolitan Center Landfill - BA, a reduction 
of 655,000 t of CO2 equivalent in emissions
through a high-performance system to collect
and burn biogas.

The company is diversifying its performance 
in the power sector through projects such as:

Construction and operation of
thermoelectric plants burning and biogas
from landfills or natural gas;

Production of ethanol and biodiesel;

Co- generation of power in the ethanol
production process;

Forestation/reforestation.

As such, Solví Valorização Energética seeks to
give its contribution to the global effort to
mitigate climatic changes resulting from
human activities and their impact to life on
earth, as well as the reduction in the
consumption of fossil fuels.

Solví Valorização Energética

Empresa responsável pela valorização de energia a partir de

fontes renováveis. No âmbito do protocolo de Quioto, a

empresa atua na elaboração de projetos, construção e

operação de sistemas de captação e queima ativa de biogás de

aterros de resíduos sólidos. A SOLVÍ alcançou, em 2006, com o

projeto do Aterro Metropolitano Centro de Salvador (BA),

a redução de emissão de 655.000 toneladas de CO2

equivalente, por meio de um sistema de alta performance

de captação e queima ativa de biogás.

A empresa está diversificando sua atuação no setor
energético por meio de projetos como:

construção e operação de termoelétricas 

alimentadas com biogás de aterro ou gás natural;

produção de etanol e biodiesel;

co-geração de energia elétrica no 

processo de produção do etanol;

reflorestamento/florestamento.

Dessa forma, a Solví Valorização Energética busca contribuir

para o esforço global de mitigar as mudanças climáticas

causadas por atividades humanas e seus impactos sobre 

a vida na terra, bem como a diminuir o consumo de

combustíveis fósseis.





Vega

Empresa prestadora de serviços de limpeza urbana,

presente em 19 municípios, nas regiões Nordeste, Sudeste

e Sul do País. Opera por meio de filiais – Vega Salvador

(BA), Vega Barra Mansa (RJ), Vega Volta Redonda (RJ), Vega

São Carlos (SP), Vega Canoas (RS) e Vega Novo Hamburgo

(RS) – e de empresas controladas – Battre (BA), Camaçari

Ambiental (BA), Loga (SP), São Leopoldo Ambiental (RS), Rio

Grande Ambiental (RS), Farroupilha Ambiental (RS), Vega

ABC (Grande São Paulo) e Viasolo (MG).

Em 2006, foram firmados importantes contratos:

entre a Prefeitura Municipal de 

São Bernardo do Campo e a Vega ABC;

entre a Prefeitura Municipal de 

Camaçari e a Camaçari Ambiental;

entre as Prefeituras de Divinópolis 

e de Sabará e a Viasolo.

Vega
The company renders urban cleaning services
and is present in 19 cities in the Northeast,
Southeast and Southern regions of the
country. The company is structured and
operates the following branches – Vega
Salvador (BA), Vega Barra Mansa (RJ), Vega
Volta Redonda (RJ), Vega São Carlos (SP), Vega
Canoas (RS), Vega Novo Hamburgo (RS) – and
controlled affiliated companies – Battre (BA),
Camaçari Ambiental (BA), Loga (SP), São
Leopoldo Ambiental (RS), Rio Grande
Ambiental (RS), Farroupilha Ambiental (RS),
Vega ABC (Grande São Paulo) and Viasolo (MG).

In 2006, important agreements were executed:

between the municipal government of 
São Bernardo do Campo and Vega ABC

between the municipal government of
Camaçari and Camaçari Ambiental

between the municipal governments of
Divinópolis and Sabará and Viasolo

A Vega em números 

2.112 mil ton coletadas/ano 
2.124 mil km varridos/ano
9.093 colaboradores
450 veículos 
8 milhões de habitantes atendidos

Numbers for Vega

2,112 thousand tons collected/year 
2,124 thousand kilometers swept/year
9,093 employees
450 vehicles 
8 million inhabitants served 
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Relatório Ambiental

Environmental Report
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Action lines

In 2006, Solví actions towards
environmental protection 
focused on three major lines:
Action Line 1: Protection of inputs and 

natural resources 

Action Line 2: Technological innovation

Action Line 3: Internal investigation of
activities through
environmental due diligence

Linhas de Ação
Em 2006, as ações da Solví na proteção 

do meio ambiente focaram três 
linhas principais:

Linha de Ação 1: Proteção dos insumos e recursos naturais  

Linha de Ação 2: Inovações tecnológicas

Linha de Ação 3: Fiscalização interna das atividades 

por meio de auditorias ambientais 

Solví Environmental Policy 
RESPECT

Respect the environment by promoting
sustainable development

MONITOR

Consistently monitor company activities
which, directly or indirectly, interfere with
the environment

COMPLIANCE

Fully comply with the applicable
environmental legislation, regulations 
and technical norms, and beyond 

IMPROVE

Promote the continuous improvement of
services by providing clients with innovative
technologies and feasible and safe
environmental solutions

COMMUNICATE

Internally and externally communicate our
Environmental Policy and all the
environmental and safety results, with
transparency in our actions.

Política Ambiental da Solví

RESPEITAR
Respeitar o meio ambiente, promovendo o desenvolvimento

sustentável.

MONITORAR
Monitorar sistematicamente as atividades da empresa que 

direta ou indiretamente interferem no meio ambiente.

CUMPRIR
Cumprir rigorosamente o que determinam as leis ambientais,

regulamentações e normas técnicas, e ir além delas.

MELHORAR
Promover a melhoria contínua dos serviços oferecendo ao cliente

tecnologias inovadoras e soluções ambientais viáveis e seguras.

COMUNICAR
Comunicar interna e externamente a nossa Política Ambiental e

todos os resultados ambientais e de segurança, com
transparência nas ações.



Linha de Ação 1
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Protection and rational use 
of natural resources 
Solví has great concern with the protection of the
environment. All its actions are planned according
to the company environmental policy with the
purpose of ensuring the best use of natural
resources from an economic standpoint,
preserving the environment and providing quality
of life for the species – especially human beings.

In 2006, among the several actions
implemented, the following standout:

Reforestation and protection of the flora 

Protection of water resources

Reuse of rainwater

Rationalization of water consumption 
through reuse 

Improvement in the system for transportation
of treated water and collection of wastewater
and use of rainwater

Protection of soil and groundwater

Management and treatment of leachate
generated in landfills

Reduction in air emissions 

Consumo de recursos naturais 
(em milhões de m3) 2002 2003 2004 2005 2006

Água tratada 214 208 216 218 211
Água distribuída 177 172 143 121 201

(em m3)
Consumo de água (exceto 
para serviços de limpeza) 168.492 156.448 137.667 164.991 175.886
Consumo de água para 
limpeza urbana 149.196 182.862 130.224 105.274 54.764
Consumo de água para 
lavagem de veículos ND 144.654 56.307 66.504 72.035
Consumo de água para 
resfriamento 18.000 16.856 12.960 13.001 7.610

Consumption of natural resources  
(in millions of m3) 2002 2003 2004 2005 2006

Water Treated 214 208 216 218 211
Water Distributed 177 172 143 121 201

(in m3)
Water consumption (except 
for cleaning services)  168,492 156,448 137,667 164,991 175,886
Consumption of water 
for urban cleaning 149,196 182,862 130,224 105,274 54,764
Consumption of water 
for washing vehicles NA 144,654 56,307 66,504 72,035
Consumption of water 
for cooling 18,000 16,856 12,960 13,001 7,610

Action Line 1

Proteção e utilização racional 
dos recursos naturais 

A Solví tem grande preocupação com a proteção do meio

ambiente. Todas as suas ações são planejadas de acordo com a

Política Ambiental da empresa, com o objetivo de garantir a

melhor utilização dos recursos naturais dos pontos de vista

econômico, da preservação ambiental e da qualidade de vida das

espécies – especialmente do ser humano.

Em 2006, entre as diversas ações
implementadas, destacam-se:

reflorestamento e proteção da flora;

proteção dos recursos hídricos;

reutilização de águas pluviais;

racionalização do consumo de 

água com ações de reúso;

melhorias nos sistemas de adução de águas 

tratadas e de coleta de águas servidas 

e utilização de águas pluviais;

proteção do solo e das águas subterrâneas;

gerenciamento e tratamento adequado 

do chorume gerado nos aterros;

diminuição das emissões atmosféricas.
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Reflorestamento e proteção da flora 

A Battre – Bahia Transferência e Tratamento de Resíduos

trabalha na recomposição da cobertura vegetal do entorno

do Aterro Metropolitano Centro, em Salvador (BA), com o

plantio de mudas nativas. O aterro possui dois viveiros de

mudas, com mais de 10 mil exemplares vegetais e área de

cultivo/manejo de exemplares resgatados no habitat local.

Em 2006, 20 mil mudas de árvores foram resgatadas,

2,4 mil foram doadas, e 6.711, plantadas.

A Catarinense Engenharia Ambiental, em Joinville (SC),

está reflorestando as áreas internas da Central de

Tratamento de Resíduos Industriais. O projeto envolve o

plantio, em uma área de 35.928,24 m2, com plantas de

espécies locais, cultivadas em viveiro. No ano de 2006, foram

plantadas 2.807 mudas, e 17.906, cultivadas no viveiro.

A Essencis Soluções Ambientais S.A., na sua unidade em

Curitiba (PR), desenvolveu um projeto de implantação de

áreas verdes na empresa, visando à melhoria do meio

ambiente e da qualidade de vida dos funcionários e da

população residente na proximidade da empresa.

A Essencis Soluções Ambientais S.A. implantou o projeto

“Cinturão Verde” na sua unidade em Caieiras (SP).

A iniciativa envolve a revegetação do entorno da 

Central de Tratamento de Resíduos com vegetação nativa.

A unidade Novo Hamburgo da Vega Engenharia

Ambiental e a unidade São Leopoldo Ambiental, em 

São Leopoldo, ambas no Rio Grande do Sul, adotaram praças

e canteiros das respectivas cidades, tornando-se responsáveis

pela proteção e manutenção das áreas verdes.

Em abril, a Viasolo (MG) aderiu ao Programa Cuide do Verde,

da Prefeitura de Betim (MG), adotando duas grandes praças

do município: Praça Senador Milton Campos, no centro da

cidade, e Praça da Capela de Nossa Senhora do Rosário,

construída no século XIX, no bairro Angola. Agora, a Viasolo é

a responsável pela manutenção das duas praças, dos seus

jardins, gramados e árvores

Reforestation and protection of the flora
Battre – Bahia Transferência and Tratamento de
Resíduos works with the recovery of vegetal
coverage of the vicinities of the Aterro
Metropolitano Centro in Salvador (BA) by
planting native species. The landfill has two
plant nurseries with over 10,000 plants and an
area for cultivation/management of species
recovered from local habitats. In 2006, 20,000
trees were recovered, 2,400 were donated and
6,711 planted.

Catarinense Engenharia Ambiental, in Joinville
(SC), is reforesting the internal areas of the
Industrial Waste Treatment Center. The project
involves planting an area of 35,928.24 m2 with
local plant species raised in plant nurseries.
A total of 2,807 species were planted and 17,906
were raised in the nursery.

Essencis Soluções Ambientais S.A., in its unit in
Curitiba (PR), developed a project to implement
the green areas within the company, aiming at
improving the environment and the quality of
life of employees and of the population residing
in the vicinities of the company.

Essencis Soluções Ambientais S.A. implemented
the project “Cinturão Verde” (Green Belt), in its
unit in Caieiras (SP). The initiative involved
recovery of vegetal coverage in the vicinities of
the Waste Treatment Center with native
vegetation.

The Novo Hamburgo unit for Vega Engenharia
Ambiental and the São Leopoldo Ambiental unit,
in São Leopoldo, both in the State of Rio Grande
do Sul, adopted parks and squares in their
respective cities, being responsible for the
protection and maintenance of green areas.
In April, Viasolo (MG) joined the Cuide do Verde
Program by the Municipal Government of Betim
(MG), by adopting two large squares in the city:
Praça Senador Milton Campos, in the downtown
area of the city and Praça da Capela de Nossa
Senhora do Rosário, built in the 19th century, in
the Angola district. Now, Viasolo is responsible
for the maintenance of both squares, their
gardens, lawns and trees.
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Proteção dos recursos hídricos 

Em parceria com a Fundação Estadual de Preservação

Ambiental (Fepam), a Vega Engenharia Ambiental, unidade

Novo Hamburgo (RS), colaborou com o projeto de

revitalização do Rio dos Sinos, na Região Metropolitana de

Porto Alegre, atuando nas atividades que visam 

à oxigenação do rio, garantindo a sobrevivência 

das espécies ali existentes.

Com a comunidade local, a unidade 

São Bernardo do Campo (SP) da Vega Engenharia Ambiental

atuou na preservação dos recursos hídricos da Represa

Billings, auxiliando nas atividades de limpeza das margens.

Reutilização de águas pluviais 

No ano de 2006, empresas Solví fizeram importantes

investimentos na reutilização das águas pluviais,

captadas e reservadas para limpeza de seus veículos, com

grande economia de água tratada. A medida foi 

aplicada nas seguintes empresas:

Vega Engenharia Ambiental – nas unidades São Bernardo

do Campo (SP) e Barra Mansa (RJ), obteve-se economia de

cerca de 20% no consumo de água tratada.

São Leopoldo Ambiental – com a separação das redes de

águas pluviais e das redes de águas servidas,

possibilitou-se o reúso das águas limpas.

As águas contaminadas, por sua vez, são conduzidas por

tubulações até o sistema de tratamento de 

efluentes do aterro sanitário.

Catarinense Engenharia Ambiental – unidade 

em Joinville (SC), onde as águas pluviais são guardadas 

em cisternas de 10 mil litros

Protection of water resources
In a partnership with the Fundação Estadual
de Preservação Ambiental – Fepam ( State
Environmental Preservation Foundation),
Vega Engenharia Ambiental, through its Novo
Hamburgo unit (RS), participated in the
project to revitalize the Sinos River, in the
Porto Alegre metropolitan area, performing
activities aiming at oxygenating the river, thus
assuring the survival of existing species.

Together with the local community, the São
Bernardo do Campo (SP) Vega Engenharia
Ambiental unit performed in the preservation
of the Billings reservoir water resources,
helping with the cleaning of the margins.

Reuse of rainwater
In the year 2006, Solví companies made
important investments for the reuse of rainwater
collected and stored for washing vehicles,
resulting in large savings of treated water. These
actions were applied at the following companies:

At Vega Engenharia Ambiental – In the São
Bernardo do Campo (SP) and Barra Mansa (RJ)
units achieving savings of 20% in the
consumption of treated water.

At São Leopoldo Ambiental, with the
separation of the rain water networks from
the waste-water networks, allowing the reuse
of clean water. On the other hand,
contaminated water was carried to the waste
water treatment system of the sanitary
landfill through a pipeline.

At Catarinense Engenharia Ambiental, in the
Joinville (SC) unit, rainwater is stored in 
10,000 liter reservoirs.
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Racionalização do consumo 
de água com ações de reúso

A SL Ambiental S.A., em São Leopoldo (RS),

desenvolveu uma forma de reúso da água do

sistema de vácuo da autoclave de tratamento de

resíduos hospitalares. Também passou a reutilizar a

água dos drenos da caldeira que alimentam a

central de tratamento de resíduos de serviços de

saúde, evitando o descarte.

Melhorias nos sistemas de águas
potável e esgotamento sanitário

Em 2006, a Águas do Amazonas realizou

importantes investimentos:

1) Mais de 110 mil pessoas foram beneficiadas com a

recuperação, a ampliação, a adequação de

instalações e a aquisição de novos equipamentos de

estações de tratamento de esgoto (ETEs), com

investimento da ordem de R$ 1,4 milhão.

2) Investimentos em obras de expansão do sistema

de água, da ordem de R$ 6,4 milhões, permitiram o

acesso à água potável a mais de 53.000 pessoas.

3) Foram executadas cerca de 400 mil análises para

o Plano de Controle da Qualidade do Sistema de

Abastecimento de Água e o Plano de Controle da

Qualidade do Sistema de Esgotamento Sanitário.

4) Investimentos de R$ 2 milhões em hidrômetros

permitiram melhor gestão das perdas 

da água distribuída e o fortalecimento do uso

racional da água pela população.

Rationalization of water
consumption through reuse
SL Ambiental S.A., in São Leopoldo (RS),
developed a form of reusing water from the
autoclave vacuum system for hospital waste
treatment. The company also began reusing
water from the boiler drains which feed the
waste treatment center for the health
services, thus avoiding discharge.

Improvement in the potable water
systems and sanitary drainage 
In 2006, Águas do Amazonas carried out
important investments:

1) Over 110,000 people experienced benefits
from the recovery, expansion and adequacy
of the installations and the acquisition of
new equipment for the waste water
treatment stations (ETEs), with investment
of R$ 1.4 million.

2) Investments in the expansion of the water
system totaling approximately R$ 6.4 million
provided access to potable water to over
53,000 people.

3) Approximately 400,000 analysis were
performed for the Quality Control Plan 
of the Water Supply system and the 
Quality Control Plan for the Sanitary
Drainage system.

4) R$ 2 million in investment in hydrometers
allowed a better management of the water
loss in distribution and the strengthening of
the rational use of water by the population.



Atenção permanente

Preocupada com os possíveis impactos ambientais

de suas atividades, a Solví realiza um trabalho

permanente de comunicação, com apoio do

Comitê de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável. O trabalho contempla os principais

riscos de acidentes ambientais, formas de

prevenção e comunicação de maneira rápida e

eficiente. Em cada unidade, são estabelecidos

procedimentos de reação rápida e um sistema de

comunicação interna e externa.

Permanent Concern
Concerned with possible environmental
impact of its activities, Solví carried out a
permanent communication work, supported
by the Sustainable Development and
Environmental Committee. The work
comprised the major risks of environmental
accidents, prevention and rapid and efficient
communication. In each unit, rapid reaction
procedures and an internal and external
communication system is established.



Proteção do solo e das águas subterrâneas 

De acordo com os padrões da Solví, os aterros sanitários e

industriais operados são desenvolvidos de maneira a

minimizar os impactos ambientais, garantindo a segurança

necessária para a destinação final dos resíduos. Além de

manter os rigorosos critérios de operação estabelecidos pela

Solví, as empresas responsáveis pelo aterro seguem normas

técnicas e ambientais quanto à proteção do solo e sistemas

de drenagem de chorume. Utilizam, para isso, de maneira

sistemática, uma impermeabilização dupla formada por uma

geomembrana e por argila altamente impermeável,

associada a uma camada de drenagem integral.

Em alguns aterros sanitários próprios e em outros operados

por meio de concessão, a Solví continua a ter

responsabilidade ambiental pelo aterro, após seu

fechamento, por um prazo entre 20 e 30 anos. O aterro

continua gerando chorume durante um longo período, após

o seu fechamento, e esse efluente precisa ser tratado.

A consciência dessa necessidade e o reconhecimento da

correspondente obrigação materializam-se na constituição

da provisão financeira capaz de suportar os custos futuros.

Gerenciamento e tratamento 
do chorume gerado nos aterros  

O chorume é um dos principais efluentes a serem

gerenciados na operação de aterros sanitários e industriais.

Por isso, a Solví procura desenvolver tecnologias que tragam

benefícios ao processo de gerenciamento desse líquido e, ao

mesmo tempo, reduzam os riscos ambientais. O chorume

possui uma DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) três

vezes maior que o esgoto sanitário doméstico. Por isso, são

necessários cuidados e investimentos substanciais 

para o seu tratamento.
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Protection of soil and groundwater
As per Solví standards, the sanitary and
industrial landfills operated by the company
are developed in such a way as to minimize
environmental impact, providing the
necessary safety for the final destination of
waste. In addition to maintaining strict
operating criteria developed by Solví, the
companies responsible for operating the
landfills follow environmental and technical
norms concerning the protection of soil and
systems for draining leachate. For this
purpose, a double impervious layer
consisting of geomembrane and highly
impervious clay, associated with the layer of
complete drainage

In certain own sanitary landfills and others
operated through concession, Solví remains
environmentally responsible for the landfill,
after shutting down, for a period of 20 to 
30 years. The landfill continues to generate
leachate throughout a long period after
closing, and this effluent must be treated.

The awareness of this need and the
recognition of the corresponding obligation
are materialized in the financial provisioning
capable of bearing future costs

Management and treatment of
leachate generated in landfills
Leachate is one of the main effluents
generated in the operation of a sanitary and
industrial landfill. As such, Solví seeks to
develop technologies which bring benefit to
the management of this liquid, while
reducing environmental risks. The leachate
has a BOD (Biochemical Oxygen Demand)
three times higher than domestic sanitary
waste water. Thus, investment and attention
are necessary for its treatment.
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Chorume (em m3) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tratado internamente 31.896 12.883 8.245 40.267 49.962 38.535 
Tratado externamente 131.130 164.732 229.191 379.767 948.125 937.291 
Recirculado 2.645 0 2.747 6.366 0 0 
Total 165.671 177.615 240.183 426.400 998.087 975.826 

Leachate  (in m3) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Internally treated 31,896 12,883 8,245 40,267 49,962 38,535 
Externally treated 131,130 164,732 229,191 379,767 948,125 937,291
Recirculated 2,645 0 2,747 6,366 0 0
Total 165,671 177,615 240,183 426,400 998,087 975,826 

Aterro Tipo de resíduo Tipo de tratamento do chorume 

São Leopoldo Domiciliar Lagoas de estabilização (anaeróbia e aeróbia)
Canoas Domiciliar Lagoas de estabilização (anaeróbia e aeróbia)
Salvador Domiciliar Externo 
Bandeirantes Domiciliar Externo 
Vila Albertina Domiciliar Externo 
CTR Caieiras Industrial/Domiciliar Externo 
CTR Curitiba Industrial Físico-químico e biológico 
CTR Itaberaba Industrial Externo 
CTR Joinville Industrial Físico-químico e biológico 
CTR Betim Industrial Externo 

Landfill Type of waste Type of treatment for the leachate

São Leopoldo Domestic Stabilizing ponds (anaerobic and aerobic
Canoas Domestic Lagoas de estabilização (anaeróbia 

and aeróbia)
Salvador Domestic External 
Bandeirantes Domestic External
Vila Albertina Domestic External 
CTR Caieiras Industrial/Domestic External
CTR Curitiba Industrial Physicochemical and biological 
CTR Itaberaba Industrial External 
CTR Joinville Industrial Physicochemical and biological 
CTR Betim Industrial External 

Diminuição das emissões atmosféricas  

Visando à diminuição das emissões atmosféricas de suas

unidades, a Solví tem atuado em três frentes principais:

Minimização de lançamento de metano na atmosfera, por

meio da implantação de projetos de mecanismo de

desenvolvimento limpo (MDL).

Reduction in air emissions
Aiming at reducing atmospheric emissions
in its units, Solví has been performing in
three major fronts:

Minimizing the discharge of methane to
the atmosphere with the implementation
of projects for Clean Development
Mechanisms.
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Com a implantação, pela Battre, do Projeto de Captação de

Biogás, em Salvador, e a implementação, pela Essencis, do

Projeto de Captação e Queima de Biogás, no aterro de Caieiras

(SP), houve uma diminuição significativa das emissões de

gases de efeito estufa nos aterros. Com tais medidas, a 

Solví antecipa-se no desenvolvimento de projetos e de

programas que viabilizem financeiramente a captação e

queima desses gases.

A Battre iniciou, em Salvador, a operação do sistema de

captação do biogás, em 2004. Desde então, vem aumentando

continuamente a sua produção de créditos de carbono

oriundos da destruição de metano. Já o sistema de Caieiras

foi instalado em 2006 e encontra-se em plena operação.

Implantação de sistemas de 

controle/filtragem de emissões.

Em 2006, a Essencis (PR) implantou um sistema de 

exaustão de gases para controle de emissões atmosféricas

que, além de realizar a filtração, reduz o odor gerado em

alguns pontos a níveis bem abaixo dos anteriores.

Uso de combustíveis menos poluentes.

A Solví monitora as emissões de combustíveis dos veículos de

sua frota, mantendo-a constantemente atualizada. O diesel

adquirido pela Solví apresenta baixo teor de enxofre,

produzindo impactos ambientais menores. Em 2006, a Vega

Engenharia Ambiental, nas unidades de São Bernardo do

Campo (SP) e de Barra Mansa (RJ), instalou kits de gás natural

veicular em todos os seus veículos de pequeno porte. Além da

preservação ambiental, houve redução dos gastos com

combustível para os veículos em São Bernardo 

e em Barra Mansa.

With the implementation made by Battre for
the Biogas Collection Project in Salvador and
by Essencis for the Biogas Collection and
Burning Project in Caieiras (SP), a significant
reduction in emissions of greenhouse gases
was achieved for these landfills. With these
actions, Solví jumps ahead in the
development of projects and programs
which make the collection and burning of
these gases financially feasible.

Battre started the operation of the biogas
collection system in 2004. Since then, the
company has been continuously increasing
its production of carbon credits resulting
from the destruction of methane.
The system implemented in Caieiras was
installed in 2006 and is currently fully
operational.

Implementation of control/filtering
systems for emissions. In 2006, Essencis
(PR) implemented a gas exhaustion
system to control atmospheric emissions
which, in addition to filtering, reduces
odors generated to much lower levels.

Use of less contaminating fuels. Solví
monitors emissions of its fleet of vehicles,
consistently maintaining it updated.
Diesel fuel acquired by Solví presents low
sulphur content, thus resulting in smaller
environmental impacts. In 2006, Vega
Engenharia Ambiental, in its units located
in São Bernardo do Campo (SP) and Barra
Mansa (RJ), installed natural gas kits in
their small-sized vehicles. In addition to
the environmental preservation, there
was a reduction in expenses with fuel for
vehicles in these two locations.
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Consumo de combustível fóssil 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Consumo de diesel pelos 
veículos de limpeza (m3)/ano 6.905 11.640 11.467 9.854 11.038 10.814 
Consumo de Gás Natural Veicular (m3)/ano 39.000 25.200 14.359 ND* 26.900 19.219 
*ND = não disponível

Consumption of fossil fuels 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Consumption of diesel by the
cleaning vehicles - m3/year 6,905 11,640 11,467 9,854 11,038 10,814 
Consumption of vehicle natural gas - m3/year 39,000 25,200 14,359 NA* 26,900 19,219 
*NA = not avaible

Quantidade de gases de efeito estufa emitidos (tonelada de CO2)

Ano Aterros (biogás) Coleta (caminhões) Frota (veículos > 10 ton)
2003 780.744 19.957 531 
2004 430.752 10.163 528 
2005 744.786 28.942 678 
2006 602.684 33.167 605

Amount of greenhouse gases discharged (tons of CO2)

Year Landfills (Biogas) Collection (trucks) Fleet (vehicles > 10 tons)
2003 780,744 19,957 531 
2004 430,752 10,163 528 
2005 744,786 28,942 678 
2006 602,684 33,167 605

Relação emitido X captado de biogás
Ratio of Biogas emissions x collected
(ton CO2 eq) | (ton CO2 eq) 

Emitido | Emitted
Captado e queimado | Collected and burned
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Inovações tecnológicas

Atualização constante

A Solví busca manter-se atualizada no que tange ao uso dos

equipamentos e das tecnologias mais modernas e inovadoras.

O objetivo é oferecer os melhores serviços, melhorando a

qualidade de vida nas comunidades onde atua e assegurando

a preservação do meio ambiente.

Projetos e inovações

Geração de energia a partir de biogás 

Em 2006, a Battre passou a utilizar o moto-gerador movido a

biogás, equipamento com tecnologia brasileira capaz de

suprir a demanda de energia de toda a estação 

de biogás, com significativa economia.

Monitoramento de veículos via satélite 

A Vega Engenharia Ambiental, unidade Barra Mansa (RJ),

implantou um sistema de monitoramento da coleta

domiciliar – via satélite – que otimizou a fiscalização e 0

controle desse serviço.

Monitoramento ambiental 
disponibilizado na Internet

A Battre monitora e controla o lençol freático, as águas

superficiais e os líquidos percolados. Todos os resultados

obtidos são disponibilizados ao público via Internet, em

convênio com a Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Linha de Ação 2

Technological Innovations

Constant updating
Solví is constantly updated about the most
modern and innovative use of equipment
and technologies. The purpose is to provide
the best services, improving the quality of
life for those communities in which it
performs and preserse the environment.

Projects and innovation
Power generation from biogas

In 2006, Battre started using a power
generator running on biogas. The
equipment, produced entirely with Brazilian
technology, is capable of supplying the
demand for the entire biogas station with
significant savings.

Satellite tracking of the vehicles

Vega Engenharia Ambiental, in its unit in
Barra Mansa (RJ), implemented a system to
monitor domestic waste collection – via
satellite – which optimized the monitoring
and control of this service

Environmental monitoring made
available through the Internet

Battre monitors and controls the water
table, surface waters and percolated liquids.
all results obtained are made available to
the public via Internet through an
agreement with the University of Bahia
(Universidade Federal da Bahia – UFBA).



Optimization in the coverage of waste
in industrial landfills

At Essencis (PR), the Waste Treatment Center
(CTR) developed a mobile, lattice, metallic
cover to cover the waste at the work front.
This measure ensures safety of workers and
equipment, in addition to reducing
percolate.

Remote Management Center

Águas do Amazonas has a modern Remote
Management Center with equipment that
allows remote monitoring, in real time, of
the water treatment system and its
components. Depending on the volume of
water, a computerized system automatically
doses the chemicals. At this point, the
company simultaneously receives data while
managing alarms and conditions of
equipment, thus assuring the continuity and
reliability of the treatment process.

Research

On a permanent basis, the Landfill and
Environment Technical Center at Solví works
in the development of new technologies,
aiming at improving operating conditions
consonant with the best environmental
practices. Among them, there are solutions
for the treatment of effluents generated in
landfills (feasibility of leachate evaporators),
different types of waterproofing and covers
to be used during de closing of the landfill or
in the cover of percolate ponds.
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Action Line 2

Otimização na cobertura dos
resíduos em aterro industrial 

Na Essencis (PR), a Central de Tratamento de Resíduos

(CTR) desenvolveu uma cobertura metálica móvel,

treliçada, cobrindo os resíduos da frente de serviço.

A medida garante a segurança dos operadores e dos

equipamentos, além da diminuição do percolado.

Centro de Telegestão 

A Águas do Amazonas possui um moderno Centro de

Telegestão, com equipamentos que permitem o

monitoramento à distância, em tempo real, do sistema de

tratamento de água e seus componentes. Conforme a

vazão da água, um sistema computadorizado faz a

dosagem de todos os produtos químicos,

automaticamente. Nesse momento, a empresa obtém os

dados simultaneamente, observando o gerenciamento de

alarmes e as condições dos equipamentos, garantindo

continuidade e confiabilidade no processo de tratamento.

Pesquisas  

De forma permanente, o Departamento Técnico de 

Aterros e Meio Ambiente da Solví empenha-se no

desenvolvimento de novas tecnologias, visando encontrar

as melhores soluções operacionais, em consonância com

as melhores práticas ambientais. Entre elas estão soluções

para tratamento dos efluentes gerados nos aterros

(viabilização de evaporadores de chorume, inclusive) e

tipos de impermeabilizações e de coberturas a serem

empregadas na época de encerramento do aterro 

e mesmo na cobertura das lagoas de percolado.
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Linha de Ação 3
Action Line 3

Fiscalização interna

Tratamento de resíduos

Em termos de uso percentual das diversas tecnologias de

destinação final disponíveis e utilizadas pela Solví

(quadro abaixo), destacam-se a disposição em aterros

sanitários industriais e o co-processamento.

Internal Monitoring

Waste Management
In terms of the percentage of use of the
several technologies and final destinations
available and used by Solví (see chart below)
sanitary and industrial landfills and 
co-processing standout.

Indicadores ambientais – tratamento dos resíduos – Solví (toneladas/ano) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Aterro 1.732.358 1.987.353 2.146.440 2.421.833 4.344.351 4.756.323 
Co-processamento - 38.932 49.345 90.578 47.661 117.196 
Triagem 24.818 18.881 46.283 43.998 43.683 42.233 
Incineração - 4.294 4.498 4.120 3.882 2.540 
Autoclave - 168 212 920 862 1.692 
Compostagem 282.855 263.370 258.699 142.466 0 0
Total 2.040.031 2.312.998 2.502.477 2.703.915 4.440.439 4.919.984 

Environmental indicators – waste treatment – Solví (tons/year)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Landfill 1,732,358 1,987,353 2,146,440 2,421,833 4,344,351 4,756,323 
Co-processing - 38,932 49,345 90,578 47,661 117,196 
Separation 24,818 18,881 46,283 43,998 43,683 42,233 
Incineration - 4,294 4,498 4,120 3,882 2,540 
Autoclave - 168 212 920 862 1,692
Composting 282,855 263,370 258,699 142,466 0 0 
Total 2,040,031 2,312,998 2,502,477 2,703,915 4,440,439 4,919,984 



Auditorias ambientais 

Em 2006, a Solví deu continuidade ao programa

de auditorias técnico-ambientais internas,

iniciado em 2001. Todas as unidades foram

examinadas por auditores internos

especialmente treinados e qualificados.

Environmental due diligence
In 2006, Solví proceeded with its internal
technical-environmental due diligence
program, started in 2001. All units were
assessed by specially trained and qualified
internal auditors.

2005 2006 

Unidades auditáveis 51 51 
Auditorias realizadas 30 35 

2005 2006 

Audit capable units 51 51 
Audits performed 30 35 

39
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Investimentos em meio ambiente

É princípio da Solví demonstrar os investimentos

em benefício do meio ambiente como “gastos

referentes à prevenção de conseqüências

ambientais devido às operações da empresa”.

Os investimentos foram voltados à

impermeabilização de aterros sanitários, à adoção

de novas tecnologias (como autoclavagem), ao

tratamento de efluentes, ao reúso de água e ao

uso de equipamentos de monitoramento de águas

e emissões, entre outros. Nas despesas

operacionais, incluem-se o monitoramento de

efluentes, o tratamento de chorume e emissões e o

reaproveitamento de materiais.

As ações externas são, em sua maioria, patrocínios

de projetos, parcerias com Universidades em

tecnologias limpas e inovadoras, conscientização

ambiental e eventos públicos pró-meio ambiente.

Investments in the Environment
It is a Solví principle to report investments
made towards the environment as
“expenses referring to prevention of
environmental consequences due to
company operations”. These investments
were made in waterproofing of sanitary
landfills and adoption of new technologies
(such as the autoclave), and treatment of
effluents, water reuse and the deployment
of water and emissions monitoring
equipment, among others. In the operating
expenses, monitoring of effluents, treatment
of leachate and emissions and reuse of
materials are included.

External actions are, in most part,
sponsoring of projects, partnerships with
universities to develop clean and innovative
technologies, environmental awareness and
pro-environment public events.
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Investimentos em meio ambiente (em mil R$)

Atividade 2003 2004 2005 2006 

Coleta, tratamento e destinação final de resíduos domiciliares 4.528 18.192 23.280 8.651 

Coleta, gerenciamento, tratamento e destinação final de resíduos industriais 4.370 6.593 1.975 5.533 

Tratamento e distribuição de água e tratamento de esgotos 3.686 8.329 5.983 2.810 

Total 12.584 33.114 31.238 16.994

Investment in the environment (in R$ thousand)

Activity 2003 2004 2005 2006 

Collection, treatment and final destination of domestic waste. 4.528 18,192 23,280 8,651 

Collection, management, treatment and final destination of industrial waste. 4,370 6,593 1,975 5,533 

Treatment and distribution of water and treatment of sewage 3,686 8,329 5,983 2,810 

Total 12,584 33,114 31,238 16,994

Indicadores de Resíduos
Indicadores gerenciais 2002 2003 2004 2005 2006 

AUDITORIAS TÉCNICO-AMBIENTAIS

Número de unidades auditadas 26 27 14 20 31

Porcentagem do faturamento coberto pelas auditorias realizadas 75% 77% 97% 94% 94%

NÚMERO DE UNIDADES OPERACIONAIS

Usinas de triagem 3 5 4 3 4

Aterros em operação 13 12 18 17 18

Aterros encerrados 0 0 1 1 1

Incineradores 0 1 1 1 1

Co-processamento em fornos de cimento 3 3 4 2 2

Estações de transferência 3 3 4 4 3

Garagens de coleta 22 21 18 19 18

Unidades de tratamento de resíduos de serviço de saúde 2 2 3 3 2

Waste Indicators
Management Indicators 2002 2003 2004 2005 2006 

TECHNICAL-ENVIRONMENTAL DUE DILLIGENCE

Number of units audited 26 27 14 20 31

Percentage of revenues covered by the audits 75% 77% 97% 94% 94%

NUMBER OF OPERATING UNITS

Separation Plants 3 5 4 3 4

Operating Landfills 13 12 18 17 18

Closed Landfills 0 0 1 1 1

Incinerators 0 1 1 1 1

Co-processing in cement furnaces 3 3 4 2 2

Transfer stations 3 3 4 4 3

Collection garages 22 21 18 19 18

Health services waste treatment units 2 2 3 3 2
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Indicadores ambientais-operacionais 2002 2003 2004 2005 2006

Insumos
Consumo de água total (m3/ano) 352.191 483.964 337.158 349.770 310.295 
Consumo de diesel para caminhões de coleta e limpeza (m3/ano) 11.640 11.467 9.854 11.038 10.814 

Serviços de coleta 
N° de habitantes servidos pela coleta (excluindo coleta seletiva) 10.988.135 9.425.591 11.167.294 12.209.216 9.474.559 
N° de habitantes servidos pela coleta seletiva 978.783 1.858.755 4.419.336 6.294.100 6.039.257 
N° de clientes comerciais/industriais servidos pela coleta 3.553 3.435 3.419 6.974 4.262 
Total de RSD coletado: coleta convencional (t) 2.662.255 2.271.061 2.291.338 2.980.350 3.029.302 
Total de RSD coletado pela coleta seletiva (t) 3.108 8.805 9.015 111.792 15.687 
Total de RSS coletado (t) 13.162 46.220 39.226 30.865 26.822 
Total de resíduo comercial/industrial coletado (t) 300.954 227.291 225.845 234.717 250.945 

Triagem e reciclagem
Tonelagem de entrada (t) 18.881 46.283 43.998 43.683 42.233 
Tonelagem de resíduo triado (t) 12.788 11.754 14.821 17.180 7.545 
Tonelagem de papel/papelão (t) 4.493 4.470 6.846 6.973 4.333 
Tonelagem de plásticos (t) 2.109 2.881 2.630 2.292 2.087 
Tonelagem de vidros (t) 662 626 471 463 274 
Tonelagem de madeira não enviada para queima (t) 3.204 2.640 1.691 1.250 0,00 
Tonelagem de madeira utilizada em processos de combustão (t) 1.151 0 2.251 4.847 0,00 
Tonelagem de metal (t) 1.167 994 932 926 824 
Outros (t) 3 143 ND 429 29 

Resíduos depositados no aterro 
Resíduo domiciliar (t) 1.528.009 1.610.208 1.785.041 2.666.515 3.294.643 
Resíduo comercial e industrial não perigoso (t) 403.671 487.175 557.197 1.026.229 717.553 
Resíduo perigoso (t) 23.221 25.179 45.478 47.774 51.145 
Resíduo inerte (t) 32.452 23.878 34.117 651.606 692.983 
Quantidade de chorume (não-recirculado) tratado internamente (m3) 13.673 8.245 40.267 49.962 38.535 
Quantidade de chorume (não-recirculado) tratado externamente (m3) 168.483 229.191 379.767 948.125 937.291 
Quantidade de metano produzido (m3) 29.922.319 60.884.705 54.246.000 92.216.336 90.939.775 
Quantidade de metano coletado e tratado (Nm3) 0 2.900.000 23.647.000 43.845.750 52.429.692 
Emissões evitadas pela recuperação do metano (t CO2 eq) 0 40.331 207.077 657.723 786.131

Gerenciamento do resíduo industrial
Quantidade de resíduo manipulado e tratado (t) 51.507 155.740 126.340 208.460 322.839 
Quantidade de resíduo incinerado (t) 4.294 4.498 4.121 3.882 2.540 

Resíduo recuperado
Quantidade de resíduo enviado para fornos de cimento (t) 38.932 49.345 70.178 66.276 117.196 

Indicadores saneamento unidade 2003 2004 2005 2006

Produção de água
Consumo de eletricidade MWh 123.870 124.535 140.570 118.106  
Número total de análises de controle de qualidade nº 289.956 297.133 287.186 369.928  

Distribuição de água
População atendida nº 1.577.452 1.625.488 1.650.678 1.582.284  
Volume captado/tratado Mm3 208 216 218 211  
Volume distribuído Mm3 172 143 121 201  
Comprimento da rede km 3.378 3.449 3.478 2.599  
Consumo de eletricidade MWh 21.842 22.109 20.697 12.820  
Número de estações de bombeamento nº 50 49 57 41  

Coleta de esgoto
População atendida nº 408.760 418.973 444.310 192.586  
Volume coletado Mm3 22 26 33 19  
Consumo de eletricidade MWh 216 329 594 384  
Comprimento da rede km 1.124 1.148 1.188 351  

Tratamento de esgoto
Volume tratado Mm3 7 13 19 8  
Consumo de eletricidade MWh 1.051 1.196 1.632 384  
Número de plantas de tratamento nº 11 12 13 9  
Carga de poluição recebida – DBO2 t 5.532 6.627 9.074 1.161  

Serviços ao cliente
Número de conexões de água nº 330.712 342.278 351.625 291.023  
Número de conexões de esgoto nº 103.728 107.226 107.924 28.129  
Número de conexões comerciais nº 20.663 17.694 18.302 16.325  

Obs: Para o período de 2002 a 2005, os valores totalizam as concessões de Águas do Amazonas e Águas de Limeira.
Para o ano de 2006, os valores referem-se à concessão de Águas do Amazonas apenas.
*ND= não disponível
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Environmental Indicators – Operational 2002 2003 2004 2005 2006

Inputs
Total water consumption (m3/year) 352,191 483,964 337,158 349,770 310,295 
Diesel consumption for trucks used in collection and cleaning (m3/year) 11,640 11,467 9,854 11,038 10,814 

Collection services 
N° of inhabitants served by waste collection 
(selective waste collection excluded) 10,988,135 9,425,591 11,167,294 12,209,216 9,474,559 
N° of inhabitants served by selective waste collection 978,783 1,858,755 4,419,336 6,294,100 6,039,257 
N° of commercial/industrial clients served by collection 3,553 3,435 3,419 6,974 4,262 
Total DSW collected: conventional collection (t) 2,662,255 2,271,061 2,291,338 2,980,350 3,029,302 
Total DSW collected: selective waste collection (t) 3,108 8,805 9,015 111,792 15,687 
Total HSW collected (t) 13,162 46,220 39,226 30,865 26,822 
Total Industrial/commercial waste collected (t) 300,954 227,291 225,845 234,717 250,945 

Separation and recycling
Input tonnage (t) 18,881 46,283 43,998 43,683 42,233 
Tonnage of separated waste (t) 12,788 11,754 14,821 17,180 7,545 
Tonnage of paper/cardboard (t) 4,493 4,470 6,846 6,973 4,333 
Tonnage of plastics (t) 2,109 2,881 2,630 2,292 2,087 
Tonnage of glass (t) 662 626 471 463 274 
Tonnage of wood not sent to burn (t) 3,204 2,640 1,691 1,250 0,00 
Tonnage of wood used in combustion processes (t) 1,151 0 2,251 4,847 0,00 
Tonnage of metal (t) 1,167 994 932 926 824 
Others (t) 3 143 ND 429 29 

Waste deposited in the landfill 
Domestic waste (t) 1,528,009 1,610,208 1,785,041 2,666,515 3,294,643 
Non-hazardous commercial and industrial waste (t) 403,671 487,175 557,197 1,026,229 717,553 
Hazardous waste (t) 23,221 25,179 45,478 47,774 51,145 
Inert waste (t) 32,452 23,878 34,117 651,606 692,983 
Volume of leachate (non recirculated) treated internally (m3) 13,673 8,245 40,267 49,962 38,535 
Volume of leachate (non recirculated) treated externally (m3) 168,483 229,191 379,767 948,125 937,291 
Volume of methane produced (m3) 29,922,319 60,884,705 54,246,000 92,216,336 90,939,775 
Volume of methane collected and treated (Nm3) 0 2,900,000 23,647,000 43,845,750 52,429,692 
Emissions avoided by the recovery of methane (t CO2 eq) 0 40,331 207,077 657,723 786,131

Industrial waste manegement
Amount of waste handled and treated (t) 51,507 155,740 126,340 208,460 322,839 
Amount of waste incinerated (t) 4,294 4,498 4,121 3,882 2,540 

Recoverad waste
Amount of waste sent to the cement furnaces (t) 38,932 49,345 70,178 66,276 117,196 

Sanitation indicators unit 2003 2004 2005 2006

Production of water
Power consumption MWh 123,870 124,535 140,570 118,106  
Number of quality-control analysis nº 289,956 297,133 287,186 369,928  

Water distribution
Population serviced nº 1,577,452 1,625,488 1,650,678 1,582,284  
Volume collected/treated Mm3 208 216 218 211  
Volume distributed Mm3 172 143 121 201  
Network extension km 3,378 3,449 3,478 2,599  
Power consumption MWh 21,842 22,109 20,697 12,820  
Number of pumping stations nº 50 49 57 41  

Sewage collection
Population serviced nº 408,760 418,973 444,310 192,586  
Volume collected Mm3 22 26 33 19  
Power consumption MWh 216 329 594 384  
Network extension km 1,124 1,148 1,188 351  

Sewage treatment
Volume treated Mm3 7 13 19 8  
Power consumption MWh 1,051 1,196 1,632 384  
Number for treatment plants nº 11 12 13 9  
Contamination load received – BOD2 t 5,532 6,627 9,074 1,161  

Customer service
Number of connections for water nº 330,712 342,278 351,625 291,023  
Number of connections for sewage nº 103,728 107,226 107,924 28,129  
Number of commercial connections nº 20,663 17,694 18,302 16,325  

Note: For the period between 2002 and 2005, the amounts represented the totals for the Águas do Amazonas and Águas
de Limeira concessions. For the year 2006, the amounts referred to the Águas do Amazonas concession.
*NA= not avaible
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Relatório Social

Social Report
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Relatório Social 

Instituto Solví

O Instituto Solví é o gestor das ações de responsabilidade social

da Solví. É uma entidade sem fins lucrativos, que tem por

Missão a melhoria da qualidade de vida, a integração das

comunidades excluídas do sistema produtivo, a preservação do

meio ambiente e o incentivo à cultura.

Os programas de responsabilidade social são norteados pela

Missão e pelos Valores do Instituto Solví e almejam os

seguintes objetivos:

capacitação e profissionalização de comunidades excluídas;

promoção do desenvolvimento auto-sustentável;

desenvolvimento de projetos informativos e educacionais,

envolvendo a sociedade e o meio ambiente;

sensibilização e mobilização da sociedade civil para o

exercício da cidadania e da responsabilidade social.

O Instituto incentiva e apóia as empresas Solví no

desenvolvimento de programas e na realização de ações de

responsabilidade social, assessorando, orientando e

participando da implantação e acompanhando seus resultados

e contribuições para as comunidades envolvidas.

Os principais parceiros nessas iniciativas são organizações 

não-governamentais, instituições privadas e órgãos 

públicos dos municípios e dos estados.

Social Report

Solví Institute
Solví Institute manages the social
responsibility actions for Solví. It is a
nonprofit entity whose mission is to improve
quality of life, integrate communities at the
margin of the productive system,
preservation of the environment and
incentive to culture.

The social responsibility programs are driven
by the Mission and the Values from the Solví
Institute and seek the following objectives:

Qualification and training for the
excluded communities;

Fostering of self-sustainable
development;

Developing information and educational
project involving society and the
environment;

Awareness and mobilization of civil
society towards the practice of citizenship
and social responsibility.

The institute fosters and supports Solví
companies in developing programs and in
performing social responsibility actions,
providing counseling, guidance and
participating in the implementation of
programs, follow-up of the results and
contributions to the communities involved.
The key partners in this initiative are non-
governmental organizations, private
institutions, public agencies at city and 
state levels.
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Demonstrativo do Balanço Social
1 – Base de cálculo 2006 Valor (R$ mil) 2005 Valor (R$ mil)

Receita líquida (RL) 928.602 812.836
Resultado operacional (RO) 63.123 076.020
Folha de pagamento bruta (FPB) 111.075 104.128

2 – Indicadores sociais internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 26.136 23,53% 2,81% 25.924 24,90% 3,19%
Encargos sociais compulsórios 59.332 53,42% 6,39% 53.071 50,97% 6,53%
Previdência privada 1.019 0,92% 0,11% 929 0,89% 0,11%
Saúde 6.540 5,89% 0,70% 6.278 6,03% 0,77%
Segurança e saúde no trabalho 983 0,88% 0,11% 2.309 2,22% 0,28%
Educação 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional 1.311 1,18% 0,14% 917 0,88% 0,11%
Creches ou auxílio-creche 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Participação nos lucros ou resultados 3.762 3,39% 0,41% 10.927 10,49% 1,34%
Outros 9.837 8,86% 1,06% 10.331 9,92% 1,27%
Total – Indicadores sociais internos 108.920 98,06% 11,73% 110.687 106,30% 13,62%

3 – Indicadores sociais externos Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL
Educação 243 0,38% 0,03% 1.414 1,86% 0,17%
Cultura 160 0,25% 0,02% 283 0,37% 0,03%
Saúde e saneamento 140 0,38% 0,03% 640 0,84% 0,08%
Esporte 28 0,04% 0,00% 13 0,02% 0,00%
Combate à fome e segurança alimentar 265 0,42% 0,03% 12 0,02% 0,00%
Outros 1.746 2,77% 0,19% 3 0,00% 0,00%
Total das contribuições para a sociedade 2.682 4,25% 0,29% 2.365 3,11% 0,29%
Tributos (excluídos encargos sociais) 116.038 183,83% 12,50% 119.911 157,74% 14,75%
Total – Indicadores sociais externos 118.720 188,08% 12,78% 122.275 160,85% 15,04%

4 – Indicadores ambientais Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL Valor (R$ mil) % sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a 
produção/ operação da empresa 50.637 80,22% 5,45% 30.275 39,83% 3,72%
Investimentos em programas
e/ou projetos externos 159 0,25% 0,02% 213 0,28% 0,03%
Total dos investimentos em meio ambiente 50.796 80,47% 6,43% 30.488 40,11% 3,75%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” (  ) não possui metas (  ) não possui metas
para minimizar resíduos, o consumo em geral (  ) cumpre de 0 a 50% (  ) cumpre de 0 a 50%
na produção/operação e aumentar a eficácia (  ) cumpre de 51 a 75% (  ) cumpre de 51 a 75%
na utilização de recursos naturais, a empresa: (X) cumpre de 76 a 100% (X) cumpre de 76 a 100%

5 – Indicadores do corpo funcional 2006 2005
Nº de empregados(as) ao final do período 11.050 12.553
Nº de admissões durante o período 2.856 2.108
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 0 27
Nº de estagiários(as) 104 117
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.481 3.021
Nº de mulheres que trabalham na empresa 2.017 2.516
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 7,80% 21,9%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 938 5.094
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 1,89% 23,15%
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 128 124
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6 – Informações relevantes quanto ao 
exercício da cidadania empresarial 2006 Metas 2007

Relação entre a maior e a menor 
remuneração na empresa 140,48 ND
Número total de acidentes de trabalho 345 276
Os projetos sociais e ambientais  
desenvolvidos pela empresa foram ( ) direção (X) direção e ( ) todos(as) ( ) direção (X) direção e ( ) todos(as)
definidos por: gerências empregados(as) gerências empregados(as)
Os padrões de segurança e salubridade no ( ) direção ( ) todos(as) (X) todos(as) ( ) direção ( ) todos(as) (X) todos(as)
ambiente de trabalho foram definidos por: e gerências empregados(as) + Cipa e gerências empregados(as) + Cipa
Quanto à liberdade sindical, ao direito 
de negociação coletiva e à representação ( ) não se ( ) segue as (X) incentiva e ( ) não se ( ) seguirá as (X) incentivará e 
interna dos (as) trabalhadores(as), a empresa: envolverá normas da OIT segue a OIT envolverá normas da OIT seguirá a OIT
A previdência privada contempla: ( ) direção (X) direção e ( ) todos(as) ( ) direção (X) direção e ( ) todos(as)

gerências empregados(as) gerências empregados(as)
A participação dos lucros ou ( ) direção (X) direção e ( ) todos(as) ( ) direção (X) direção e ( ) todos(as)
resultados contempla: e gerências empregados(as) e gerências empregados(as)
Na seleção dos fornecedores, os mesmos 
padrões éticos e de responsabilidade ( ) não são ( ) são (X) são exigidos ( ) não serão ( ) serão (X) serão 
social e ambiental adotados pela empresa: considerados sugeridos considerados sugeridos exigidos
Quanto à participação de empregados(as) em ( ) não se ( ) apóia (X) organiza ( ) não se ( ) apoiará (X) organizará
programas de trabalho voluntário, a empresa envolve e incentiva envolverá e incentivará
Número total de reclamações e críticas na empresa no Procon na Justiça na empresa no Procon na Justiça
de consumidores(as) 161.514 269 316 90.080 200 250
% de reclamações e críticas atendidas na empresa no Procon na Justiça na empresa no Procon na Justiça
ou solucionadas 99,9 % 98,9% 66% 100% 100% 80%
Valor adicionado total a distribuir (R$ mil) Em 2006: 418.668 Em 2005: 426.035
Distribuição do Valor Adicionado (DVA) 27,7% governo 58,1% colaboradores(as) 28,6% governo      55,7% colaboradores(as)

0,0% acionistas 7,3% terceiros 6,9% retido 0,2% acionistas 7,7% terceiros 7,8% retido

Obs: As controladas cujas participações são superiores a 51% estão consolidads a 100%.
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Social Balance Sheet Statement
1 – Calculation Basis 2006 Amount (R$ 000) 2005 Amount (R$ 000)

Net income (NI) 928,602 812,836
Operating profit (OP) 63,123 076,020
Gross payroll (GP) 111,075 104,128

Amount Amount
2 – Internal social indicators (000) % of GP % of NI (000) % of GP % of NI
Meals 26,136 23.53% 2.81% 25,924 24.90% 3.19%
Compulsory social burden 59,332 53.42% 6.39% 53,071 50.97% 6.53%
Private pension 1,019 0.92% 0.11% 929 0.89% 0.11%
Health 6,540 5.89% 0.70% 6,278 6.03% 0.77%
Occupational health and safety 983 0.88% 0.11% 2,309 2.22% 0.28%
Education 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Culture 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Training and professional development 1,311 1.18% 0.14% 917 0.88% 0.11%
Day care centers and care center allowance 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Profit sharing 3,762 3.39% 0.41% 10,927 10.49% 1.34%
Others 9,837 8.86% 1.06% 10,331 9.92% 1.27%
Total – internal social indicators 108,920 98.06% 11.73% 110,687 106.30% 13.62%

Amount Amount
3 – External Social indicators (R$ 000) % of OP % of NI (R$ 000) % of OP % of NI
Education 243 0.38% 0.03% 1,414 1.86% 0.17%
Culture 160 0.25% 0.02% 283 0.37% 0.03%
Health and sanitation 140 0.38% 0.03% 640 0.84% 0.08%
Sports 28 0.04% 0.00% 13 0.02% 0.00%
Fighting hunger and food safety 265 0.42% 0.03% 12 0.02% 0.00%
Others 1,746 2.77% 0.19% 3 0.00% 0.00%
Total contributions to society 2,682 4.25% 0.29% 2,365 3.11% 0.29%
Taxes (except social burden) 116,038 183.83% 12.50% 119,911 157.74% 14.75%
Total – External Social indicators 118,720 188.08% 12.78% 122,275 160.85% 15.04%

Amount Amount
4 – Environmental indicators (R$ 000) % of OP % of NI (R$ 000) % of OP % of NI
Investments related to company  
Production/Operations 50,637 80.22% 5.45% 30,275 39.83% 3.72%
Investments in programs and/or 
external projects 159 0.25% 0.02% 213 0.28% 0.03%
Total investments in the environment 50,796 80.47% 6.43% 30,488 40.11% 3.75%
Concerning the annual goals established for  (  ) has no goals (  ) has no goals
minimizing waste, consumption and (  ) meets 0 to 50% (  ) meets 0 to 50% 
production/Operations and increasing efficiency  (  ) meets 51 to 75% (  ) meets 51 to 75%
in the use of natural resources, the company (X) meets 76 to 100% (X) meets 76 to 100%

5 – Personnel indicators 2006 2005
Nº of employees at the end of the fiscal period 11,050 12,553
Nº of admissions during the fiscal period 2,856 2,108
Nº of outsourced workers 0 27
Nº of interns 104 117
Nº of employees over 45 years old 2,481 3,021
Nº of women working in the company 2,017 2,516
% of management positions occupied by women 7.80% 21.9%
Nº of African descendants working in the company 938 5,094
% of management positions occupied by African descendants 1.89% 23.15%
Nº of employees with physical impairment 128 124
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Note: Controlled companies whose shares total over 51% were consolidated at 100%.

6 – relevant information concerning the 
citizenship role of the company 2006 Aims 2007

Difference between the largest and smallest 
compensation in the company 140,48 0
Total number of job-related accidents 345 276
The social and environmental    
projects developed by the   ( ) administration (X) administration ( ) all  ( ) administration (X) administration ( ) all
company were defined by and management employees and management employees
The standards for safety and  ( ) administration ( ) all (X) all employees ( ) administration ( ) all (X) all employees 
salubrity in the work and management employees + Cipa management employees + Cipa
environment were defined by 
Concerning freedom for a union   
organization, right to collective wage  ( ) is not ( ) follows (X) promotes and ( ) is not ( ) follows (X) promotes and 
agreement an employee internal  ILO norms follows ILO norms involved ILO norms follows ILO norms involved
representation, the company
The private pension plan ( ) administration (X) administration ( ) all ( ) administration (X) administration ( ) all
encompasses and management employees and management employees
Profit sharing involves ( ) administration (X) administration ( ) all ( ) administration (X) administration ( ) all

and management employees and management employees
In selecting suppliers, the same   
standards of ethics and social   ( ) are not ( ) are (X) are ( ) are not ( ) are (X) are 
and environmental responsibility considered suggested required considered suggested required
adopted by the company
In relation to employees participating in ( ) is not ( ) gives (X) organizes ( ) is not  ( ) gives (X) organizes
volunteer work programs, the company involved support and fosters involved support and fosters
Total number of complaints and  at Procon in court in the company at Procon in court
claims in the company of consumers 161.514 269 316 90.080 200 250
% of complaints and claims addressed at Procon in court in the company at Procon in court
in the company or solved 99.9 % 98.9% 66% 100% 100% 80%
Total added amount for distribution(R$ 000) In 2006: 418,668 In 2005: 426,035
Distribution of Added Value (DVA): 27.7% government 58.1% employees 28.6% government     55.7% employees

0.0% shareholders 7.3% third parties 6.9% retained 0.2% shareholders 7.7% third parties 7.8% retained
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As ações de responsabilidade social – 2002 a 2006 

Mais de 271 mil pessoas diretamente beneficiadas.

Mais de R$ 10 milhões investidos em 

programas de responsabilidade social.

2.511 pessoas beneficiadas com programas 

de geração de renda.

858 pessoas beneficiadas com programas de 

inclusão social, abrangendo alfabetização,

ensino fundamental e informática.

Projetos realizados em 2006 

50 programas.

61.141 pessoas diretamente beneficiadas 

(não considerando os beneficiados indiretamente,

tais como familiares de participantes dos programas 

de geração de renda, comunidades etc.).

Investimento: R$ 2.428.765,58.

Social responsibility actions – From
2002 to 2006

Direct benefits to over to 271,000 people 

Over R$ 10 million invested in social
responsibility programs 

2,511 people were positively affected by
the Income Generation programs

858 people were positively affected by the
social inclusion programs, encompassing
alphabetizing, elementary education and
information technology 

Projects executed in 2006
50 programs 

61.141 people were positively affected
directly ( not considering those indirectly
affected, such as family members of
participants in the Income Generation
program, communities, etc.) 

Investment: R$ 2,428,765.58.

Programas de capacitação e
profissionalização de comunidades
excluídas e de promoção do
desenvolvimento auto-sustentável 
Programas desenvolvidos 5 
Pessoas diretamente beneficiadas 911 

Programas informativos e educacionais
envolvendo a sociedade e o meio ambiente 
Programas desenvolvidos 19 
Pessoas diretamente beneficiadas 51.514 

Programas de sensibilização e mobilização
da sociedade civil para o exercício da
cidadania e responsabilidade social 
Programas desenvolvidos 21 
Pessoas diretamente beneficiadas 8.458 

Programas de inclusão social 
por meio da alfabetização, ensino
fundamental e informática 
Programas desenvolvidos 5 
Pessoas diretamente beneficiadas 258

Professional training and 
qualification programs for excluded
communities and fostering of 
self-sustained development
Programs developed 5 
People directly affected 911 

Informative and educational programs
involving society and the environment
Programs developed 19 
People directly affected 51,514 

Awareness and mobilization programs 
for the practice of citizenship and 
social responsibilities 
Programs developed 21 
People directly affected 8,458 

Social inclusion programs through
alphabetizing, elementary studies 
and information technology
Programs developed 5 
People directly affected 258
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A) Programas de capacitação e
profissionalização de comunidades 

excluídas e de promoção do
desenvolvimento auto-sustentável

Projeto Empresa Educativa

A Vega Engenharia Ambiental participa do projeto

Empresa Educativa, desenvolvido pela Fundação Cidade

Mãe, entidade vinculada à Secretaria Municipal do

Trabalho e Desenvolvimento Social da Prefeitura de

Salvador. O programa conta com espaços de atendimento

socioeducativo para crianças e adolescentes na faixa de 

7 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade 

(abandono, pobreza e exclusão social).

Os espaços, situados em bairros de baixa renda de

Salvador, complementam a educação formal com

atividades de cultura, esporte, lazer e iniciação

profissional. A Vega atua na unidade próxima à Estação

de Transbordo, onde são atendidas 240 crianças.

Em 2006, a Vega realizou melhorias, reparos e serviços de

manutenção na unidade.

Outros programas:

Agentes Voluntários de Limpeza – Vega Engenharia

Ambiental de Salvador 

Curso Básico de Encanador para mulheres 

e novos clientes – Águas do Amazonas

Programa Junior Achievement – Águas do Amazonas

Lixo Reciclável – SBC Ambiental

A) Professional training and
qualification programs 
for excluded communities 
and fostering of 
self-sustained development

Educational Company Project

Vega Engenharia Ambiental participates 
in the Educational Company Project
developed by Fundação Cidade Mãe, an
entity related to the Municipal Social
Development and Labor Secretariat, of the
municipal government of Salvador.
The program provides areas to offer 
social-educational support to children 
and teenagers from ages 7 to 17, in
situations of vulnerability (abandonment,
poverty and social exclusion).

These areas, located in low-income districts
of Salvador, complement the formal
education with cultural, sports, leisure and
professional initiation activities. Vega
performs in the location close to the
Transfer Station, where 240 children are
attended. In 2006, Vega carried out
improvements, repairs and maintenance
services in the facilities.

Other programs:

Volunteer Cleaning Agents – Vega
Engenharia Ambiental in Salvador 

Basic Plumbing Course for women and
new clients – Águas do Amazonas

Junior Achievement Program – 
Águas do Amazonas

Recyclable Waste – SBC Ambiental
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B) Programas informativos e educacionais 
envolvendo a sociedade e o meio ambiente

Cartilha Barrancos

A Águas do Amazonas, em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Civil,

desenvolveu a cartilha “Barrancos”, com informações à população sobre o perigo 

das excessivas chuvas e os cuidados com deslizamentos de barrancos, além de dicas sobre 

como evitar o desperdício de água e a poluição dos igarapés e ruas da cidade.

A tiragem da cartilha foi de 5 mil exemplares.

Programa Consciência Limpa

No Dia Mundial do Meio Ambiente, a Águas do Amazonas iniciou sua participação na terceira

edição do Programa Consciência Limpa, desenvolvido pela Rede Amazônica de Rádio e Televisão.

O programa consiste em uma grande mobilização da sociedade civil, de entidades públicas e

privadas na promoção de ações de sensibilização das pessoas para os problemas ambientais,

que podem ser diminuídos a partir de iniciativas simples, individuais ou voluntárias.

As principais atividades do programa envolvem coleta de resíduos recicláveis, oficinas

ocupacionais de sensibilização ambiental e brincadeiras educacionais com as crianças das

áreas envolvidas, além de palestras sobre DST-Aids, higiene pessoal, horticultura e artesanato.

Em 2006, o programa atendeu mais de mil pessoas das comunidades dos igarapés.

Outros programas:

Calendário Ecológico: Dia Mundial da Água e Semana do Meio Ambiente – 
Águas do Amazonas e Vega Engenharia Ambiental (Canoas)

Gestão Participativa do Sistema de Abastecimento – Águas do Amazonas

Programa Portas Abertas – Águas do Amazonas e São Leopoldo Ambiental 

Palestras itinerantes – Águas do Amazonas

Encontro com Notáveis – Águas do Amazonas

Palestras e visitas monitoradas – Battre

Campanha Importância da Coleta de Lixo – São Leopoldo Ambiental 

Horta Comunitária – Vega Engenharia Ambiental (Novo Hamburgo)

Jornada de Segurança para o Trânsito de Canoas – Vega Engenharia Ambiental (Canoas)

Conscientização sobre o lixo – Vega Engenharia Ambiental (Barra Mansa) 

Importância da coleta – Koleta (São Paulo)

Integração com a comunidade – Essencis (Betim)



B) Informative and educational programs
involving society and the environment
Barrancos (Hillside) Handbook

Águas do Amazonas, in partnership with the Municipal
Civil Defense, developed a “Barrancos” handbook
informing the population about the dangers of excessive
rains and care with mudslides, in addition to offering
hints about how to avoid wasting water and pollution of
the flood lands and city streets. 5,000 copies of the
handbook were printed.

Clean Conscience Program

On the World Environment Day, Águas do Amazonas
began its participation in the third edition of the Clean
Conscience Program, developed by Rede Amazônica de
Rádio e Televisão. The program consisted in the large
mobilization of civil society, and public and private
entities in promoting actions that will raise awareness in
people concerning environmental problems, which may
be reduced through simple individual or volunteer
initiatives. The most important activities in the program
involved collecting recyclable waste, occupational
workshops raising environmental awareness and
educational games for children in the areas involved, in
addition to lectures concerning STD-Aids, personal
hygiene, gardening and handicrafts. In 2006, the program
attended more than 1,000 people living in the
communities located in the flood lands.

Other programs:

Environmental Calendar: World Water Day and
Environmental Week – Águas do Amazonas and 
Vega Engenharia Ambiental (Canoas)

Participative Management of the Water Supply
System– Águas do Amazonas

Open Doors Program – Águas do Amazonas and 
São Leopoldo Ambiental 

Traveling Lectures – Águas do Amazonas

Caring for the City Program – Battre

Meeting with Notables – Águas do Amazonas

Lectures and monitored visits – Battre

Importance of Waste Collection Campaign – 
São Leopoldo Ambiental 

Community Garden – Vega Engenharia Ambiental
(Novo Hamburgo)

Traffic Safety Effort in Canoas – Vega Engenharia
Ambiental (Canoas)

Awareness About Waste – Vega Engenharia Ambiental
(Barra Mansa) 

Importance of Collection – Koleta (São Paulo)

Integration with the community – Essencis (Betim)
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C) Programas de sensibilização e
mobilização da sociedade civil 

para o exercício da cidadania e
responsabilidade social

McDia Feliz

Com o apoio do Instituto Solví, as empresas Vega

Engenharia Ambiental (unidade de Novo Hamburgo)

e São Leopoldo Ambiental participaram do evento

McDia Feliz, que ocorreu no dia 26 de agosto.

As equipes colaboraram na organização e limpeza.

A renda da venda foi revertida para a Associação de

Assistência ao Menor em Oncologia (AMO).

Projeto de Doação Voluntária de Sangue

Projeto de cidadania e solidariedade no qual os

colaboradores fazem doação voluntária de sangue

para o Hemoba. Além da doação, a Vega Engenharia

Ambiental de Salvador, em parceria com a Faculdade

da Cidade de Salvador, participou de uma campanha

de doação de sangue, na qual foi instalado um posto

móvel para coleta nas dependências da faculdade.

Também foi realizada uma caminhada pelas ruas do

comércio da Cidade Baixa, com o objetivo de

conscientizar a sociedade sobre a importância da

doação voluntária de sangue.

Nos dois períodos críticos (Carnaval e São João,

quando aumentam os casos de acidentes), os

colaboradores da Vega são informados sobre o

projeto que a empresa mantém com a Hemoba,

visando estimular a doação e suprir a demanda.

C) Awareness and mobilization programs
for the practice of citizenship and social
responsibilities
McDia Feliz (Mc Happy Day)

Supported by Solví Institute, the companies, Vega
Engenharia Ambiental (Novo Hamburgo unit) and São
Leopoldo Ambiental participated in the event McDia
Feliz which took place in Novo Hamburgo and São
Leopoldo, on August 26th. The teams participated in
the organization and cleaning. All funds raised in the
event were donated to the Associação de Assistência
ao Menor em Oncologia – AMO (Association to
Support Children in Oncology).

Volunteer Blood Donor Project

The citizenship and solidarity project in which the
employees make volunteer blood donations to
Hemoba. In addition to the donation, Vega Engenharia
Ambiental, Salvador, in a partnership with the City of
Salvador College (Faculdade da Cidade do Salvador)
participated in a campaign to donate blood with the
installation of a mobile blood donating unit in the
school facilities. Also a march was promoted through
the commercial streets of Cidade Baixa aiming at
raising awareness of society about the importance of
volunteer blood donation.

In the most critical periods (Carnival and São João
festivities, when the number of accidents increases),
Vega employees are informed of the project which 
the company maintains with Hemoba in an effort
to stimulate donation in order to meet demand.
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Outros programas:

Fazenda Esperança – Águas do Amazonas

Casa Vhida – Águas do Amazonas

Ação Global – Águas do Amazonas

Dia da Saúde e Cidadania – Vega Engenharia

Ambiental (São Paulo, Novo Hamburgo e Canoas),

Farroupilha Ambiental e São Leopoldo Ambiental

Dia do Voluntariado – Vega Engenharia Ambiental

(São Paulo) e Essencis Ambiental Catarinense

Pró Rio Grande – Vega ABC

Dia das Crianças – Vega Engenharia Ambiental 

(São Carlos) e Battre

São Leopoldo Fest Empresa – São Leopoldo Ambiental

Associação de Recicladores – Farroupilha Ambiental

Natal Voluntário – Vega Engenharia Ambiental (Barra

Mansa), Viasolo Sete Lagoas, São Leopoldo Ambiental

Programa social com a comunidade do entorno –

Koleta Rio de Janeiro

Asilo Divino Ferreira Braga – Viasolo Betim

Creche Criança Esperança – Viasolo Betim

Other programs:

Fazenda Esperança – Águas do Amazonas

Casa Vhida – Águas do Amazonas

Ação Global – Águas do Amazonas

Health and Citizenship Day – Vega Engenharia
Ambiental (São Paulo, Novo Hamburgo 
and Canoas), Farroupilha Ambiental and 
São Leopoldo Ambiental

Volunteer Day – Vega Engenharia Ambiental
(São Paulo) and Essencis Ambiental
Catarinense

Pro Rio Grande – Vega ABC

Children’s Day – Vega Engenharia Ambiental
(São Carlos) and Battre

São Leopoldo Fest Company – São Leopoldo
Ambiental

Recyclers Association – Farroupilha Ambiental

Volunteer Christmas – Vega Engenharia
Ambiental (Barra Mansa), Viasolo Sete Lagoas,
São Leopoldo Ambiental

Social program with the surrounding
community – Koleta Rio de Janeiro

Divino Ferreira Braga Retirement Home –
Viasolo Betim

Criança Esperança Daycare Center – 
Viasolo Betim
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D) Programas de inclusão social por 
meio da alfabetização, do ensino

fundamental e da informática

Inclusão Digital

Curso de informática básico (Windows, Word, Excel e

Internet) promovido pela Battre, em parceria com o

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o

Centro de Tecnologia Industrial (Cetind), para a população

vizinha ao Aterro e à Estação de Transbordo de Salvador,

visando promover a inclusão social. Em 2006, foram

beneficiadas 48 pessoas, na faixa etária entre 16 e 30 anos.

Programa de inclusão social 
por meio da informática 

Projeto de inclusão digital desenvolvido pela Vega

Engenharia Ambiental (Salvador), em parceria com o

Senai, e realizado em quatro comunidades carentes.

A empresa forneceu os equipamentos, e o Senai

disponibilizou o facilitador, o material didático e os

certificados. Os cursos foram realizados em locais

determinados por líderes comunitários. No total,

100 alunos foram capacitados nos cursos, que tiveram

carga horária de 80 horas, envolvendo Word, Excel,

Windows e Internet.

D) Social inclusion programs
through alphabetizing,
elementary studies and
information technology

Digital Inclusion

Basic IT course (Windows, Word, Excel and
Internet) promoted by Battre, in partnership
with the National Industrial Learning Service
(Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial – Senai), and the Industrial
Technology Center (Centro de Tecnologia
Industrial – Cetind), for the population
located around the Salvador Landfill and the
Transfer Station, aiming at promoting social
inclusion. In 2006, 48 people with ages
between 16 and 30 were attended.

Social inclusion project through
information technology 

The digital inclusion project developed by
Vega Engenharia Ambiental (Salvador), in
partnership with Senai and carried out with
four underprivileged communities. The
company provided the equipment and Senai
the facilitator, the teaching material and the
certificates. The courses were held in
locations defined by the community leaders.
In all, 100 students were trained in the 80-
hour course teaching Windows, Word, Excel
and Internet.
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Programa Escola Hospitalar e 
Atendimento Domiciliar Criança Viva 

O objetivo do programa é a continuidade das atividades

pedagógicas no contexto hospitalar, para grupos de

crianças de 2 a 17 anos e grupos de pais e acompanhantes

que não tiveram acesso à escola. A Vega Engenharia

Ambiental de Salvador apóia esse programa por acreditar

que a educação é um recurso que favorece a recuperação

do quadro clínico de crianças e adolescentes

hospitalizados por diversas patologias crônicas (como

hepatite, desnutrição, pneumonia, ortopedia,

queimaduras, cardiopatias, câncer e Aids). Os alunos-

pacientes têm aula no próprio hospital, em uma sala

reservada ou no leito hospitalar. Os pais acompanhantes

que não tiveram acesso à escola também são

alfabetizados. A iniciativa contempla oito hospitais com

enfermaria pediátrica. A Secretaria Municipal de Educação

e Cultura é parceira nesse programa, supervisionando

toda a área pedagógica e assumindo as despesas com o

salário das professoras e material didático utilizado.

Outros programas:

Inclusão Digital – Koleta (Rio de Janeiro) 

e Essencis (Caieiras)

The School Hospital and the Criança
Viva Domestic Attendance Program
(Programa Escola Hospitalar and
Atendimento Domiciliar Criança Viva)

The purpose of the program is to proceed with
the pedagogical activities in a hospital
context for groups of children aged 2 to 17 and
groups comprised of parents and helpers who
did not have access to school. Vega
Engenharia Ambiental (Salvador) supports
this program because it believes that
education is also a resource which fosters the
health recovery of hospitalized children and
adolescents suffering from several chronic
pathologies (such as, hepatitis, malnutrition,
pneumonia, orthopedics, burn, cardiopathies,
cancer and AIDS). The patient-students have
classes in the hospital in a reserved room or in
their own hospital bed. Parents and helpers
who did not have access to school are also
alphabetized. This initiative encompasses
eight hospitals with the pediatric ward.
The Municipal Board of Education is also a
partner in this program, supervising the
pedagogical area and bearing the expenses
with wages of teachers and teaching material.

Other programs:

Digital Inclusion – Koleta (Rio de Janeiro)
and Essencis (Caieiras)
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Recursos Humanos

Human Resources
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Recursos Humanos 

Ética e não-discriminação

A Solví mantém uma política de recursos humanos que

procura assegurar oportunidades iguais a todos, sem

qualquer tipo de discriminação. O sistema de recrutamento e

seleção não faz qualquer distinção entre os candidatos. Tal

política tem como principais premissas:

a manutenção de uma conduta ética nos processos

seletivos, preservando a confidencialidade das informações

de todos os postulantes aos cargos, permitindo-lhes

participar de forma igualitária e garantindo 

o atendimento com cortesia e respeito;

a valorização da diversidade de cor, raça, origem e idade;

o cumprimento integral das exigências legais no que se

refere às contratações de menores, a partir de 16 anos. Tais

contratações são feitas somente por meio de programas

orientados e conduzidos por instituições voltadas a promover

a integração e o desenvolvimento do jovem no trabalho. Uma

das premissas que merecem atenção é o respeito aos

horários: a jornada de trabalho do jovem deve ser organizada

de modo a não prejudicar os estudos e o desenvolvimento

pessoal, por meio do Programa Primeiro Emprego.

Human Resources

Ethics and non-discrimination
Solví maintains a human-resources policy
which seeks to provide equal opportunities
to all, exempt of any type of discrimination.
The recruitment and selection system does
not make any distinction among the
candidates. This policy adopts the following
premises:

to maintain an ethical conduct in the
selective processes, preserving the
confidentiality of information of all
candidates to the job positions, ensuring
an equal participation with a courteous
and respectful treatment.

the company values diversity in color, race,
origin and age.

the full compliance with the legal
requirements concerning hiring of minors,
starting at the age of 16. Such hiring is
made only through orientation programs
from institutions involved with the
integration and development of youths in
the work environment. One of the
premises which requires attention
concerns schedules: work schedules for
youths are organized in order to preserve
their study time and personal
development, as per the First Job Program
(Programa Primeiro Emprego).
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Gestão de Pessoas

Cargos e salários

A estruturação das áreas e atividades da Solví

permite promover melhor funcionalidade e,

conseqüentemente, uma política de cargos e

salários com equilíbrio interno e externo.

A organização do trabalho e a estrutura de cargos

da empresa são definidas e implementadas por

meio de uma avaliação permanente de pesquisas

salariais. Uma estrutura enxuta e flexível

possibilita estabelecer mudanças rápidas e

adequadas às demandas e necessidades do

mercado e dos clientes.

Participação nos resultados

Compartilhar resultados com os colaboradores é

uma antiga tradição na Solví. Estabelecido em três

dimensões (empresa, área e individual), o

Programa de Participação nos Resultados abrange

todos os níveis da organização, promovendo 

o comprometimento dos colaboradores com o

alcance e a superação das metas organizacionais.

Em 2006, foram distribuídos 

R$ 8,3 milhões aos colaboradores.

People Management

Jobs and wages
Structuring of the areas and activities at
Solví allows better functionality and,
consequently, a jobs and wages policy with
internal and external balance. The work
organization and the structure of jobs at the
company are defined and implemented by
means of a permanent assessment of salary
surveys. The lean and flexible structure
allows establishing rapid and adequate
changes to market demands and needs, as
well as the needs of clients.

Profit-sharing 
Sharing results with employees is an old
tradition at Solví. Established in three
dimensions (company, department and
individual), the Profit-Sharing Program
encompasses all organization levels,
fostering the commitment of employees in
reaching and overcoming organizational
goals. In 2006, R$ 8.3 million were
distributed to employees.



65

Oportunidades internas

A seleção de pessoal procura privilegiar o

aproveitamento dos talentos internos da Solví. Nesse

sentido, o mercado externo passa a ser a alternativa

quando a empresa não encontra opções em seus

próprios quadros. O processo também estimula a

contratação de pessoas da região onde as empresas

estão instaladas. Em 2006, 470 colaboradores foram

promovidos na organização.

Educação e treinamento

A Solví investe continuamente no conhecimento e na

capacitação de seus colaboradores, visando ao

desenvolvimento constante dos objetivos e

resultados esperados e à consolidação da qualidade

dos serviços prestados. Em 2006, foram investidos

cerca de R$ 700 mil em treinamentos.

Internal opportunities
Personnel selection seeks to privilege
internal talents at Solví. In this sense, the
external market is an alternative when the
company cannot find options within its
staff. The process also stimulates hiring
resources from the region in which the
company is installed. In 2006, 470
employees were promoted within the
organization.

Education and training
Solví consistently invests in knowledge and
qualification of its employees, aiming at the
constant development of the objectives and
results expected and the consolidation of
the quality of services rendered. In 2006,
approximately R$ 700,000 were invested 
in training.

Cursos realizados Total 

Cursos realizados 1.184 
Profissionais treinados 9.425 
Total de horas 132.748 
Total investido (R$) 683.525,28 

Courses Provided Total 

Courses Held 1,184 
Professionals Trained 9,425 
Total Nº of hours 132,748 
Total invested (R$) 683,525.28 
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Programa Liderar

O Programa Liderar visa ao desenvolvimento de líderes talentosos,

motivados e inovadores, em todos os níveis das empresas que

constituem a Solví, que sejam guardiões da nova cultura de 

gestão e que a mantenham e a disseminem, independentemente 

dos cargos que ocupem.

É baseado nos valores excelência, inovação, dinamismo,

espírito de equipe, responsabilidade social e parceria, e foi

construído a partir das características, habilidades e tecnologias

que conferem à Solví vantagem competitiva no mercado. Objetiva

viabilizar as transformações estratégicas da organização, bem

como conferir melhores condições para as potenciais atividades 

que sejam desejadas em 2010.

É composto por quatro módulos – Integrador,

Intermediário, Avançado e Consolidação –, que alinham conteúdos

de conhecimento, habilidade, atitude e entretenimento cultural,

de maneira a tornar prazerosos a participação e o

envolvimento dos integrantes.

Objetivos do programa:

Tornar-se o principal veículo de integração e disseminação 

da cultura de empreendedorismo da Solví.

Promover maior sinergia na estratégia da Solví em suas 

diversas empresas, unidades de negócios e áreas funcionais.

Desenvolver as competências pessoais no nível dirigente e

gerencial de forma atrelada às competências da empresa.

Estimular a iniciativa, o compromisso e a 

determinação das pessoas no processo de 

auto-desenvolvimento, criando posturas proativas.

Despertar o interesse dos talentos e lideranças.

Contribuir para aumentar o grau de satisfação 

dos clientes com o serviço prestado.

Constituir-se em um fator relevante para aumentar a

capacidade da empresa de atrair e reter talentos.

Leadership Program 
(Programa Liderar)
The program seeks to develop talented,
motivated and innovative leaders, at all
company levels at Solví, who will be
guardians of the new management culture
and who will maintain and communicate this
culture regardless their positions within the
company.

The program is based on the values of
excellence, innovation, dynamism, team
spirit, social responsibility and partnership,
and was designed based on the
characteristics of skills and technologies
which provide Solví with a competitive
advantage in the market. The program
further seeks to transform company
strategies, as well as provide better
conditions for potential activities developed
in 2010.

The program is composed of four modules:
Integrator, Intermediate, Advanced and
Consolidation, which provide contents of
knowledge, skill, attitude and cultural
entertainment, in order to make pleasant the
participation and involvement of members.

Program objectives
to become the key vehicle for the
integration and communication of the
entrepreneur culture at Solví.

to promote greater synergy for the Solví
strategy throughout its companies,
business units and functional
departments.

to develop personal competencies at
administrative and managerial level in line
with the company competencies

to promote initiative, commitment and
determination of personnel in the Self
Development process, creating a proactive
attitude

to generate the interest of talents and
leaderships

to contribute to increase the degree of
customer satisfaction with the services
rendered

to become a relevant factor to increase 
the company’s capability of attracting and
retaining talent
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Programa de Estágio/Trainee

Com o objetivo de oferecer oportunidade profissional

a jovens talentos que possam seguir carreira dentro

da Solví, as empresas oferecem um programa

permanente de estágio. Atualmente, o programa

conta com 133 participantes.

Trainee Program
With the purpose of providing professional
opportunities to talented youths which may
follow a career within Solví, the companies
offer a permanent training program.
Currently the program has 133 participants.

Girassol Program 
(Programa Girassol)
Solví has developed, since 2003, the
Programa Girassol. This program is an action
plan specifically created to hire people with
disabilities. In 2006, 113 employees were
hired through this program.

The Vale do Aço unit of Vega Engenharia
Ambiental received from the cooperative of
employees with special needs (Cooperativa
dos Portadores de Necessidades Especiais –
Coopnea), in the beginning of 2006, a
certificate as recognition for the work
towards the social inclusion of rehab
persons or skilled persons with disabilities.
Vega was also one of the companies which
stood out in 2005 in terms of hiring persons
with special needs in the area of Resende,
Barra Mansa and Volta Redonda.

Programas de 
estagiários e de trainees 

• 116 estagiários 
• 19 trainees

Programa Girassol 

• 113 colaboradores com deficiências
físicas, auditivas ou mentais

Girassol Program 

• 113 employees with physical, hearing 
or mental impairment 

Programs for interns 
and trainees

• 116 interns 
• 19 trainees

Programa Girassol

A Solví mantém, desde 2003, o Programa Girassol, um

plano de ação criado especificamente para a contratação

de pessoas com deficiência. Desde 2002, 113 colaboradores

foram contratados por meio do programa.

A unidade Vale do Aço da Vega Engenharia Ambiental

recebeu da Cooperativa dos Portadores de Necessidades

Especiais (Coopnea), em meados de 2006, um certificado

de reconhecimento ao trabalho de inclusão social de

beneficiários reabilitados ou pessoas habilitadas

portadoras de deficiência. A Vega foi uma das empresas

que mais se destacou, em 2005, no quesito contratação

de portadores de necessidades especiais, na região de

Resende, Barra Mansa e Volta Redonda.
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Ginástica Laboral 

As empresas Solví e suas filiais realizam sistematicamente

o Programa de Ginástica Laboral para os colaboradores.

As aulas são ministradas por profissionais de educação

física, estimulando os funcionários e reduzindo os riscos

de acidentes de trabalho, problemas posturais e 

lesões por esforço repetitivo.

Programa SuperAção

Em 2006, com o objetivo de promover a sinergia e a

integração entre áreas e processos da Diretoria Financeira,

foram realizados encontros baseados em um processo de

mudança e melhoria contínua.

Café-da-manhã com o Presidente

Em nove encontros realizados em 2006, em diversas áreas,

empresas e filiais, 321 colaboradores tiveram a

oportunidade de conhecer os desafios e as perspectivas da

empresa por intermédio de seu presidente.

Workshop de RH 

O Workshop de Recursos Humanos desenvolvido para a

GRI teve por objetivo aprimorar as competências de

liderança e gestão de pessoas, por meio do conhecimento

de técnicas e recursos, e vivências de situações que

auxiliam no auto-conhecimento.

Programa de Integração 

As empresas Solví e suas filiais realizam sistematicamente

o Programa de Integração de Novos Colaboradores,

promovendo a integração multifuncional de novos

funcionários, com orientações e treinamento sobre os

valores e diretrizes organizacionais.

Occupational Exercises
Solví companies and their affiliates consistently
promote the Occupational Exercises Program to
its employees. Classes are taught by physical
education professionals, fostering employees
and reducing risks of job-related accidents,
postural problems and lesions by repetitive
efforts.

SuperAção Program 
(Programa SuperAção)
In 2006, with the purpose of promoting
synergy and integration between the areas and
Finance Department processes, several
meetings were held based on a process of
change and continuous improvement.

Breakfast with the President
In nine events held in 2006, in several areas of
the company and affiliates, 321 employees had
the opportunity to know the challenges and
the perspectives for the company directly from
their President.

HR Workshop
The Human-Resources Workshops developed
for the GRI, had the purpose of developing and
improving management and leadership
competencies, by means of techniques,
resources and cases which help with the self
knowledge.

Integration Program
Solví companies and their affiliates consistently
hold a New Employee Integration Program,
promoting multi functional integration of new
employees with guidance and training of the
organizational values and guidelines



An
nu

al
 R

ep
or

t
2006 Relatório Anual
70

Programas especiais

As empresas Solví desenvolveram atividades

diversificadas na área de gestão de pessoas, em 2006.

Programa 5S (Águas do Amazonas)

A Águas do Amazonas realiza o programa 5S, voltado à

melhoria do ambiente do trabalho, envolvendo a

aplicação de utilidades, organização, limpeza, saúde e

segurança e autodisciplina. Todas as áreas são auditadas

nos conceitos do programa, com entrega de Troféu do

Programa 5S àquela que mais se destacar.

Programa Qualidade e Melhoria 
(Águas do Amazonas)

O programa é voltado à melhoria de processos internos,

visando desenvolver a iniciativa, a criatividade e a

inovação da força de trabalho, individualmente ou em

grupo. As melhores idéias são premiadas com 

um troféu e valores em dinheiro.

Programa implantado em 2006, recebeu a Medalha de

Ouro – Modalidade Processo do Prêmio Qualidade

Amazonas (PQA 2006), com o Projeto “Borrachinha”.

Programa Geração Júnior 
(Águas do Amazonas)

O Programa Geração Júnior, baseado no programa

“menor aprendiz”, é um investimento da empresa na

identificação de jovens com potencial, promovendo o

desenvolvimento da carreira de acordo com a formação

individual. Em 2006, 15 jovens participaram do programa.

Special Programs
Solví companies developed diversified
activities in the area of personnel
management in 2006

Personnel management
5S program (Águas do Amazonas)
Águas do Amazonas carries out its 5S
program, which focuses on the improvement
of the work environment, and involves the
application of utilities, organization,
cleaning, health and safety and self
discipline. All areas are audited in the
program concepts and a 5 S program trophy
is awarded to those who stand out.

Quality and Improvement Program
(Águas do Amazonas)
The program is intended for the
improvement of internal processes, aiming
at developing initiative, creativity and
innovation of the workforce, individually or
in group. The best ideas are awarded with a
trophy and amounts in cash.

The program which was implemented in
2006 received a gold medal – in the Premio
Qualidade Amazonas Award (PQA 2006) in
the Process Category for the project
“Borrachinha”.

Junior Generation Program 
(Águas do Amazonas)
The Junior Generation Program, based on
the apprentice youth program, is an
investment of the company to try to identify
youths with potential, promoting the
development of their career based on their
individual formation. In 2006, 15 youths took
part in the program.
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Destaque do mês (Águas do Amazonas)

A Águas do Amazonas implantou o Prêmio “Destaque do

Mês”, para Atendentes e Agentes Comerciais,

como forma de incentivo e motivação.

Homenagem às mulheres

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Vega

Engenharia Ambiental homenageou as suas funcionárias

em várias unidades espalhadas pelo Brasil. Em São Paulo,

por exemplo, a empresa promoveu um dia de beleza.

A programação incluiu a presença de alunos voluntários

da escola Urbano Cabeleireiro, que se ofereceram para a

prestação gratuita de serviços de corte, penteado e

maquiagem. Em Salvador, a programação incluiu uma

palestra especial, com o tema “Auto-estima e a mulher 

no mercado de trabalho”.

Palestras sobre qualidade de vida

De abril a agosto, um grupo de colaboradores da Comissão

Interna de Prevenção de Acidentes realizou uma série de

palestras visando melhorar a qualidade de vida dos

funcionários da Águas do Amazonas. O grupo apresentou

conselhos e dicas para ajudar no dia-a-dia dos

trabalhadores da companhia. Entre os temas tratados,

estiveram lesão por esforço repetitivo (LER), cuidados com

a coluna, prevenção de acidentes, cuidados com a 

voz e outros assuntos ligados a bem-estar, alimentação,

saúde e segurança.

Employees of the Month 
(Águas do Amazonas)
Águas do Amazonas implemented the
Award “Employee of the Month”, for
attendants and sales agents, as an incentive
and motivator.

Tribute to Women 

On March 8th International Women’s Day,
Vega Engenharia Ambiental paid tribute to
all female employees in the various units
throughout Brazil. In São Paulo, for example,
the company promoted a beauty day. The
program included the presence of
volunteered students of the Urbano hair
styling school to offer their services of
haircuts, combings and makeup. In Salvador,
the event included a special lecture on the
theme “Self-esteem and women in the 
labor market.”

Lectures on quality of life

From April to August, a group of CIPA
employees gave a series of lectures seeking
to improve the quality of life for employees
of Águas do Amazonas. The group presented
counseling and advice to help with the daily
activities of company employees. Among the
themes presented were those involving the
lesion from repetitive efforts, problems with
the spinal column, accident prevention,
care with voice and other issues related to
well-being, nourishment, safety and health.
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Segurança do Trabalho

Occupational Safety



An
nu

al
 R

ep
or

t
2006 Relatório Anual
74

Segurança do Trabalho 

Atuação coordenada

A Solví mantém uma Coordenação de Segurança e Medicina do

Trabalho. A área tem como principais objetivos estabelecer uma

política de segurança, elaborar procedimentos de segurança,

desenvolver treinamentos, executar auditorias (verificando não-

conformidades e propondo recomendações), preparar estatísticas

de acidentes, coordenar o Comitê de Segurança e propor ações

visando à redução de acidentes.

Periodicamente, a Coordenação de Segurança e Medicina

do Trabalho realiza auditorias que visam indicar condições de

risco que possam levar a acidentes, propor recomendações

(objetivando a eliminação ou a proteção dos riscos existentes),

evitar a materialização do risco e, em conseqüência, eliminar a

probabilidade de ocorrência de lesões.

Occupational Safety

Coordinated Action
Solví maintains an Occupational Health and
Safety Coordination. The major purpose of this
department is to establish a safety policy, prepare
safety procedures, develop training, perform due
diligence (verifying nonconformities and
proposing recommendations), prepare statistics
of accidents, coordinate the Safety Committee
and propose safety actions aiming at reducing
accidents.

Periodically, the Occupational Health and Safety
Coordination carries out due diligence in all units
and affiliated companies. These due diligences
seek to point out risk conditions which may lead
to accidents, propose recommendations (aiming
at eliminating risks or protecting from existing
risks), avoid the occurrence of the risk factor and
consequently eliminate the probability of lesions.

Política de Segurança da Solví 

Desenvolver e prestar serviços visando ao bem-estar dos

colaboradores, clientes e comunidades servidas.

Cumprir as leis e normas regulamentadoras em todas as

atividades da empresa.

Comprometer-se com a melhoria contínua dos serviços,

envolvendo a direção, os colaboradores, fornecedores,

parceiros e clientes.

Treinar constantemente os funcionários, nas mais diversas

áreas, disponibilizando as ferramentas necessárias para a

execução plena de suas atividades.

Solví Safety Policy
To develop and render services with a focus
on the well-being of employees, clients and
the community served;

Comply with applicable laws and norms in
all company activities;

Commit to the continuous improvement of
services, involving the administration,
employees, suppliers, partners and clients;

Continuously train employees in
innumerous areas, providing the necessary
tools for the full execution of their
activities.
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Comitê de Segurança do Trabalho

O comitê foi criado com o objetivo de assistir

permanentemente a segurança do trabalho na Solví.

Entre as suas atribuições, estão a preparação 

e a aplicação das atividades relativas à segurança do

trabalho, facilitando a cooperação entre as unidades 

e empresas coligadas.

Presidido pelo diretor-técnico de Operações da Solví, o

Comitê reúne todos os gerentes regionais das unidades,

bem como os gerentes de Recursos Humanos, gerentes

técnicos, de comunicação e coordenadores de 

Segurança e Medicina do Trabalho.

Melhorias nos equipamentos

Visando adequar e facilitar os processos do sistema

operacional, a equipe técnica da Solví desenvolve – em

parceria com os fabricantes – projetos de melhoria dos

equipamentos. O objetivo final do trabalho é melhorar

as condições de trabalho dos colaboradores.

Campanha de conscientização 

Em outubro e novembro de 2006, a Solví realizou o

Projeto Escola, nas unidades da Vega em Barra Mansa,

Resende e Volta Redonda e na unidade de Betim da

Viasolo. O objetivo do projeto é conscientizar os alunos

para o fato de que os materiais cortantes e perfurantes

jogados no lixo de casa são o principal motivo causador

de acidentes de trabalho com os coletores de lixo. Com a

campanha educativa, a empresa pretende reduzir o

número de acidentes, contando com os alunos como

multiplicadores das informações repassadas pelo

projeto. A previsão é a de que, em 2007, a campanha

atinja mais de 5 mil estudantes.

Occupational Safety Committee
The committee was created with the purpose of
permanently assisting Occupational Safety at
Solví. Preparation and application of activities
related to occupational safety and fostering
cooperation among units and affiliated
companies are among its responsibilities.

Headed by the technical director of operations 
for Solví, the committee gathers all Regional Unit
Managers, as well as Human Resource Managers,
Technical Managers Communication and
Coordination Managers for Occupational Health
and Safety.

Improvement in equipment
Seeking to adapt and facilitate the processes for
the operational system, the Solví technical team
develops – in a partnership with manufacturers –
projects for the improvement of equipment.
The final objective of this task is to improve work
conditions for the employees.

Awareness campaign
In October and November 2006, Solví carried out
the Projeto Escola (Project School) in its Vega
units in Barra Mansa, Resende and Volta Redonda
as well as in the Betim unit of Viasolo. The
purpose is to raise awareness among students 
of the fact that cutting and perforating materials
discarded in domestic waste are the major causes
of accidents among waste collectors. This
educational campaign intends to reduce the
number of occupational accidents, relying on
students as multipliers of the information
conveyed by the project. The forecast for 2007 is
for the campaign to reach 5,000 students.
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Resultados positivos

A segurança e a saúde do trabalhador são prioridades da Solví. Em

2006, diversos programas de prevenção e campanhas de

conscientização foram desenvolvidos ou reforçados, visando às

melhores práticas e aos melhores resultados na área de

segurança. Em 2006, registrou-se:

Taxa de Freqüência = 14,5 (14,5 acidentes

por 1 milhão de horas trabalhadas) 

Taxa de Gravidade = 0,87 (0,87 dias de afastamento 

para cada 1.000 horas trabalhadas).

Iniciativas das empresas

Além das ações corporativas de segurança e medicina do

trabalho, as empresas Solví realizam outras ações visando garantir

a saúde e a integridade de seus colaboradores.

Positive results
Health and safety of workers are a priority
at Solví. In 2006, several prevention
programs and awareness campaigns were
developed or reinforced, aiming at
promoting best practices and better results
in the area of safety. In 2006 the following
were registered:

Frequency Rate = 14.5 (14.5 accidents per 
1 million hours worked) 

Severity Rate = 0.87 (0.87 lost-time days 
per 1,000 hours worked).

Company initiatives
In addition to the corporate occupational
health and safety actions, Solví companies
also performed own initiatives seeking to
ensure the health and integrity of their
employees.

Segurança em todas as frentes 

Campanha de Proteção das Mãos

De 6 de março a 12 de setembro, com o título “Mãos 1001 utilidades, proteja-as!”, a Águas do Amazonas

realizou a Campanha de Proteção das Mãos, um dos itens mais afetados por acidentes, em 2005. Foram 2 mil

horas de treinamento, com palestras e atividades, alertando todos os colaboradores para a prevenção de

acidentes que afetem as mãos.

Proteção das Mãos e Pés

A Koleta São Paulo e Rio de Janeiro realizou a campanha de prevenção de acidentes Proteção das Mãos e Pés.

A iniciativa foi direcionada a motoristas, ajudantes, mecânicos e separadores de materiais recicláveis.

Segurança com qualidade

A Águas do Amazonas realizou, conjuntamente, a Semana da Qualidade e a Semana Interna para Prevenção

de Acidentes (Sipat), agregando os princípios de qualidade aos de segurança do trabalho, com vistas a uma

futura certificação OHSAS 18001.

Campanha de Prevenção à Contusão

A Vega Engenharia Ambiental, em suas unidades de Salvador, Barra Mansa, Resende e Volta Redonda, a Vega

ABC e a BATTRE realizaram a Campanha de Prevenção à Contusão. O objetivo principal foi a prevenção de

acidentes que resultem em contusão, reduzindo o número de acidentes e de afastamentos do trabalho.
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Safety in all fronts

Campaign for the protection of hands

From March 6th to September 12th, a campaign was developed with the
name “1001 uses for the hands, protect them!” (Mãos 1001 utilidades,
proteja-as!) Águas do Amazonas carried out the campaign for the
protection of hands, one of the most affected areas in accidents in 2005.
Over 2000 hours of training were held with lectures and activities alerting
employees about prevention of accidents that affect hands.

Protection of hands and feet

Koleta São Paulo and Rio de Janeiro developed a campaign for the
prevention of accidents Protection of Hands and Feet. The initiative focused
on drivers, helpers, mechanics and employees working on separation of
recycling material.

Safety with quality

Águas do Amazonas jointly developed the Quality Week and Internal
Accident Prevention Week (SIPAT), joining the principles of quality with
those of Occupational Safety, aiming at future OHSAS 18001 certification.

Injury Prevention campaign

Vega Engenharia Ambiental, in its units in Salvador, Barra Mansa, Resende
and Volta Redonda, Vega ABC and BATTRE developed the Injury Prevention
Campaign. The purpose of the campaign was to prevent accidents resulting
in injury, thus reducing the number of lost-time accidents.
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Diálogo Semanal de Segurança (DSS)

A Vega Engenharia Ambiental (unidades de Novo Hamburgo e de Canoas), a Farroupilha Ambiental, a

São Leopoldo Ambiental e a Rio Grande Ambiental promoveram o Dia Semanal de Segurança (DSS).

Semanalmente, foram realizados treinamentos de segurança de, no mínimo, 15 minutos de duração.

Prevenção contra entorse

A Battre, a Vega Engenharia Ambiental (unidades de São Bernardo do Campo, São Paulo e

Governador Valadares), a Viasolo (Betim), a São Leopoldo Ambiental e a Farroupilha Ambiental

promoveram o programa, voltado à redução de entorses em acidentes de trabalho.

Campanha Lixo Seguro

A unidade de São Carlos da Vega Engenharia Ambiental realizou a campanha, em 2006, com a

veiculação de matérias nos principais jornais locais e o encarte de 15 mil folders da campanha. A ação

visava à conscientização da população quanto ao risco de acidentes com materiais perfurocortantes

inadequadamente dispostos no lixo. Campanha semelhante foi realizada pela Vega ABC.

Funcionário Destaque em Segurança

A Vega Engenharia Ambiental (unidades de Novo Hamburgo e de Canoas), a Farroupilha Ambiental, a

São Leopoldo Ambiental e a Rio Grande Ambiental promoveram a campanha Funcionário Destaque

em Segurança. Bimestralmente, os colaboradores das empresas são avaliados pelos próprios colegas

no aspecto preventivo de segurança do trabalho.

Jornal de Segurança

As unidades de Novo Hamburgo e Canoas da Vega Engenharia Ambiental, a Farroupilha 

Ambiental, a São Leopoldo Ambiental e a Rio Grande Ambiental publicam o Jornal de Segurança.

Lançada em 2006, a publicação é bimestral e serve como veículo de divulgação das ações de

segurança das empresas.

Conscientização à Segurança

A Essencis Betim (MG) e Magé (RJ) realizou campanhas de Conscientização à Segurança durante o

ano e, em especial, durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Os eventos

contaram com palestras, apresentação de equipamentos de proteção individual e 

direção e defensiva, entre outras ações.

Treinamento contra incêndios

No dia 7 de julho, 26 pessoas – entre colaboradores da Essencis Remediação, CTR Itaberaba, CTR

Caieiras e Corporativo – participaram de um treinamento de reciclagem e formação de integrantes

da Brigada de Emergência da empresa. O curso foi realizado no Centro de Emergência Águia de Fogo

e contou com aulas práticas e teóricas, oferecendo à equipe noções básicas de primeiros 

socorros e combate a princípios de incêndio.



Weekly Safety Dialog (DSS)

Vega Engenharia Ambiental (Novo Hamburgo and Canoas units), Farroupilha Ambiental, São Leopoldo
Ambiental and Rio Grande Ambiental developed the Weekly Safety Dialog (DSS). Training sessions
concerning safety were held weekly with minimum duration of 15 minutes.

Prevention of Strain Injury

Battre, Vega Engenharia Ambiental (São Bernardo do Campo, São Paulo, Governador Valadares units),
Viasolo (Betim), São Leopoldo Ambiental and Farroupilha Ambiental developed a program focused on the
reduction of muscle strain injuries in job-related accidents.

Safe Waste Campaign

The São Carlos unit of Vega Engenharia Ambiental carried out a campaign in 2006, with the
communication of information in the local newspapers and inserts of 15,000 folders for the
campaign. The purpose of this effort was to raise awareness with the population concerning
the risks of job-related accidents caused by perforating or cutting materials inappropriately
disposed of in the waste. Similar campaigns were also executed by Vega ABC.

Outstanding Employee in Safety

Vega Engenharia Ambiental (Novo Hamburgo and Canoas units), Farroupilha Ambiental, São Leopoldo
Ambiental and Rio Grande Ambiental promoted the Outstanding Employee in Safety campaign. Company
employees are evaluated by their peers every two months concerning the preventive aspect of
Occupational Safety.

Safety Journal

Vega Engenharia Ambiental (Novo Hamburgo and Canoas units), Farroupilha Ambiental, São Leopoldo
Ambiental and Rio Grande Ambiental published the Safety Journal. Launched in 2006, the newspaper is
published every two months and serves as a vehicle to communicate safety actions in the companies.

Safety Awareness

Essencis Betim (MG) and Magé (RJ) carried out safety awareness campaigns during the year, and specially
during the Internal Job-Related Accident Prevention Week. The events were comprised of lectures,
presentation of individual protection equipment and defensive driving, among other actions..

Fire Protection Training

On July 7th, 26 people – among employees of Essencis Remediação, CTR Itaberaba, CTR Caieiras and
Corporate – took part in a recycling training to form the emergency fire brigade for the company. The
course was held at the Centro de Emergência Águia de Fogo and comprised practical and theoretical
classes providing the team with basic first aid notions and principles of fire fighting.
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Prêmios e Certificações

Awards and Certifications



Awards and certifications

Awards – 2006
Qualidade Amazonas Award – 
Águas do Amazonas

The Qualidade Amazonas Award, sponsored
by the Federation of Industries for the State
of Amazonas (Fiam), seeks to acknowledge
and give visibility to efforts made by
companies seeking the culture of excellence
towards human and economic development,
also seeking the improvement in the quality
of life for the population. Águas do
Amazonas received the Bronze Award in
Management, in the Large Company
Category. In this category, all management
practices are considered based on the
criteria of excellence established in the
model of the National Quality Award (PNQ):
leadership, strategies and plans, clients,
society, information and knowledge,
processes, personnel and results. In the
category of processes, which awards
improvements implemented in the
organization’s activities, the company
received gold medal in the Category of
Services and Trade, with the project
“Borrachinha”. This project, developed by
plumbers, represented and innovation in the
repair of main pipelines, eliminating rework
and reducing operating costs.

Operators of the year – 
Águas do Amazonas

Águas do Amazonas was chosen as
“Operator of the Year” in the sanitation
segment, for its operating performance and
its investment programs executed in the
previous years. The award was granted by
the magazine “O Empreiteiro”, a leading
publication for the sanitation and public
works industry. The award was the result of
the improvement in the economic-financial
indicators achieved by the company in the
2005/2006 years and the volume of
investments in the expansion of the water
and sewage networks, generating jobs and
boosting the local economy.
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Prêmios e certificações 

Prêmios – 2006

Prêmio Qualidade Amazonas – Águas do Amazonas

O Prêmio Qualidade Amazonas, promovido pela Federação das

Indústrias do Estado do Amazonas (Fiam), visa reconhecer e dar

visibilidade aos esforços das empresas em prol da cultura da

excelência voltada ao desenvolvimento humano e econômico,

buscando, também, a melhoria da qualidade 

de vida da população.

A Águas do Amazonas recebeu o prêmio Bronze, na Modalidade

Gestão – Categoria Grandes Empresas. Nessa modalidade, são

avaliadas todas as práticas de gestão da empresa, com base nos

critérios de excelência do modelo do Prêmio Nacional da

Qualidade (PNQ): liderança, estratégias e planos, clientes,

sociedade, informação e conhecimento, processos,

pessoas e resultados.

Na Modalidade Processos, que reconhece melhorias

implementadas nas atividades das organizações, a empresa

recebeu Ouro na Categoria Serviços e Comércio, com o projeto

“Borrachinha”. Esse projeto, desenvolvido pelos encanadores,

representa uma inovação em reparos de adutoras, eliminando o

retrabalho e diminuindo os custos operacionais.

Operadora do Ano – Águas do Amazonas

A Águas do Amazonas foi eleita a “Operadora do Ano”, no

segmento de Saneamento, por seu desempenho operacional e

pelo seu programa de investimentos realizado nos anos

recentes. A premiação foi conferida pela revista O Empreiteiro,

publicação líder em saneamento e obras.

A distinção é resultado da melhoria dos indicadores econômico-

financeiros da empresa no biênio 2005/2006 e do volume de

investimentos na expansão dos sistemas de água e esgoto,

gerando empregos e movimentando a economia local.



Desempenho 2006 Award – Águas do
Amazonas (Performance Award)

In the annual assessment carried out by the
Fundação Instituto Miguel Calmon de
Estudos Sociais e Econômicos (IMIC),
supported by the comparative analysis of
the economic data in the balance sheet of
the 5000 largest and best companies in the
country, Águas do Amazonas was chosen as
the best company in the northern region of
the country in the sanitation segment.

Parceiro Ambiental Award – Vega
Engenharia Ambiental (unit in Canoas)

Vega Engenharia Ambiental (unit in Canoas)
received an award granted by the Canoas
Municipal Authorities for its participation in
the Environment Week

EHS Merit Award

In June, Essencis Incineração received the
EHS Merit Award – 2006 in the category for
services rendered, from the pharmaceutical
company Bristol-Myers Squibb Farmacêutica.
The award is offered to those companies
with the purpose of recognizing employees,
Workgroups, suppliers, contractors and
services providers with outstanding
performance throughout the year, by means
of actions and project related to
occupational safety, occupational health and
environment.

Peruvian Company of the 
Year – Relima
Granted by a committee comprising the
Peruvian Engineer School and local
universities, this award highlights the
services rendered by Relima in the 
Services category.
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Prêmio Desempenho 2006 – Águas do Amazonas

Na avaliação anual realizada pela Fundação Instituto

Miguel Calmon de Estudos Sociais e Econômicos (IMIC),

lastreada na análise comparativa dos dados econômicos

de balanço das 5 mil maiores e melhores empresas do País,

a Águas do Amazonas foi a eleita a melhor empresa no

segmento de saneamento na Região Norte.

Prêmio Parceiro Ambiental – Vega Engenharia
Ambiental (unidade de Canoas)

A Vega Engenharia Ambiental (unidade de Canoas)

recebeu o prêmio, concedido pela Prefeitura Municipal de

Canoas, pela participação na Semana do Meio Ambiente.

Prêmio Mérito de EHS

Em junho, a Essencis Incineração recebeu o Prêmio Mérito

de EHS–2006, na categoria prestador de serviço, da Bristol-

Myers Squibb Farmacêutica. A premiação é oferecida pela

empresa com o objetivo de reconhecer funcionários,

grupos de trabalho, fornecedores e prestadores de serviço

que mais se destacaram ao longo do ano, por meio de

ações e projetos relacionados às questões de segurança do

trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente.

Prêmio Empresa Peruana do ano – Relima

Outorgado por um comitê formado pelo Colégio de

Engenheiro do Peru e universidades locais, destaca os

serviços prestados pela Relima na categoria serviços.
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Certificações – 2006

Renovação dos certificados ISO 9001:2000

Águas do Amazonas

Essencis Ambiental Rio Branco do Sul 

Essencis CTR Betim

Essencis CTR Caieiras

Essencis CTR Catarinense

Essencis CTR Curitiba 

Essencis CTR Processamento Magé

Essencis Taboão da Serra

GRI

Koleta Ambiental Rio de Janeiro

Koleta Ambiental São Paulo 

Relima 

SBC Ambiental

Vega Engenharia Ambiental 

Viasolo

Certifications – 2006

Renewal of the ISO 9001:2000
certifications

Águas do Amazonas

Essencis Ambiental Rio Branco do Sul 

Essencis CTR Betim

Essencis CTR Caieiras

Essencis CTR Catarinense

Essencis CTR Curitiba 

Essencis CTR Processamento Magé

Essencis Taboão da Serra

GRI

Koleta Ambiental Rio de Janeiro

Koleta Ambiental São Paulo 

Relima 

SBC Ambiental

Vega Engenharia Ambiental 

Viasolo
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Renovação dos Certificados ISO 14001:2004 

Battre

Essencis Ambiental Rio Branco do Sul

Essencis CTR Betim

Essencis CTR Caieiras

Essencis CTR Catarinense

Essencis CTR Curitiba

Essencis CTR Processamento Magé

Essencis Taboão da Serra

GRI

Certificação ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 

Essencis Minas Gerais

Essencis Paraná

Renovação ISO 9000:2000

Koleta São Paulo

Vega Engenharia Ambiental – Unidade de Canoas 

Viasolo Betim

Viasolo Sete Lagoas

Implantação da ISO IEC 17025

Essencis Paraná

Renewal of the ISO 14001:2004
certifications

Battre

Essencis Ambiental Rio Branco do Sul

Essencis CTR Betim

Essencis CTR Caieiras

Essencis CTR Catarinense

Essencis CTR Curitiba

Essencis CTR Processamento Magé

Essencis Taboão da Serra

GRI

ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004
certifications

Essencis Minas Gerais

Essencis Paraná

Renewal ISO 9000:2000
Koleta São Paulo

Vega Engenharia Ambiental – Unidade de
Canoas 

Viasolo Betim

Viasolo Sete Lagoas

Implementation of ISO IEC 17025
Essencis Paraná
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Solví

Presidente | President
Carlos Leal Villa

Diretora Financeira | Finance Director
Célia Francini

Diretor Técnico| Technical Director
Tadayuki Yoshimura

Diretor de Saneamento| Sanitation Director
Masato Terada

Rua Bela Cintra, 967/10º Andar
São Paulo/SP – CEP: 01415-000
PABX (11) 3124-3500
e-mail: solvi@solvi.com
site: www.solvi.com

Instituto Solví

Presidente | President
Cecília Nori

Rua Bela Cintra, 967/10º Andar
São Paulo/SP – CEP: 01415-000
PABX (11) 3124-3500
e-mail: institutosolvi@solvi.com

Águas do Amazonas

Diretor-Presidente| Director-President
José Lúcio Lima Machado

Rua do Bombeamento, 01
Compensa – Manaus/AM
CEP: 69029-160
Fone: (92) 627-5500
site: www.aguasdoamazonas.com.br

Essencis Soluções Ambientais S.A.

Diretor-Presidente | Director-President
Carlos Roberto Fernandes

Alameda Vicente Pinzon, 173/7º Andar 
Vila Olímpia – São Paulo/SP
CEP: 04547-130 
Fone: (11) 3016-4520
Fax: 3016-4551 
e-mail: essencis@essencis.com.br
site: www.essencis.com.br

GRI – Gerenciamento de 
Resíduos Industriais

Superintendente Geral | 
General Superintendent
José Reginaldo Bezerra da Silva 

Rua Presidente Costa Pinto, 33
Moóca – São Paulo/SP
CEP: 03108-030 
Fone: (11) 6165-3500

Koleta Ambiental

Diretor-Presidente | Director-President
José Reginaldo Bezerra da Silva 

Rua Viúva Cláudio, 417
Jacarezinho – Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 20970-030
Fone: (21) 2281-8822 
Fax: (21) 2501-8946
e-mail: koletarj@koletasa.com.br 
site: www.koletasa.com.br

Relima

Gerente-Geral | General Manager
Odilon Gaspar Amado Júnior

Av. Pastor Sevilla s/nº
San Juan de Miraflores – Lima 29 Peru
Apartado Postal nº 18-0305 
Correo Miraflores Lima 18
Fone/Fax: (511) 292-2293
e-mail: relima@relima.com.pe
site: www.relima.com.pe

Vega Engenharia Ambiental S/A

Diretor-Presidente| Director-President
Lucas Quintas Radel

Rua Presidente Costa Pinto, 33
Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03108-030
Fone: (11) 6165-3500 
Fax: (11) 6165-3625
e-mail: vega@vega.com.br
site: www.vega.com.br
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