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Missão
Oferecer soluções em resíduos, saneamento, valorização energética e engenharia, 

operando e gerenciando concessões e contratos para clientes públicos e privados. 

Promover o desenvolvimento de nossos colaboradores e comunidades, criando valor para 

os acionistas, clientes, fornecedores e governo, por meio de crescimento sustentável e 

respeito ao meio ambiente.

Visão
Ser a melhor empresa de gestão de engenharia de soluções para a vida e referência na 

oferta de serviços diferenciados, integrados e inovadores.

Valores
Excelência, Inovação, Dinamismo, Equipe, Responsabilidade Social, Parceria.

PrincíPios de gestão
Harmonizar as expectativas dos clientes e usuários com a busca de resultados empresariais 

e desenvolvimento de nossos colaboradores por meio de operações descentralizadas, 

planejadas e controladas corporativamente.
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mensagem  
do Presidente

1.1

1.2

2.9

4.2

4.9

4.10

SO5

cinco anos em um

É com satisfação que a solví publica, pelo quinto ano consecutivo, seu relatório anual. É uma 

ferramenta valiosa que nos permite, anualmente, abrir as portas da nossa organização e propor um 

diálogo transparente e frutífero com nossos diferentes públicos e parceiros. além de significar a 

continuidade de um trabalho de comunicação iniciado em 2007, este relatório que você tem em mãos 

chega em um momento muito especial para o nosso Grupo, que completou seus primeiros 5 anos de 

vida em abril de 2011. 

inspirados pela data, abrimos esta publicação com um pequeno balanço no qual procuramos 

identificar os avanços obtidos ao longo de nossa breve e já sólida trajetória, destacando fatos 

qualitativos, mas também a evolução financeira do nosso negócio. sabemos que a observação do 

passado nos permite dar passos firmes rumo ao futuro e a existência deste relatório é parte dessa 

nossa convicção.

um dos grandes marcos para o nosso setor em 2010 foi a aprovação da política nacional de 

resíduos sólidos, que representa um avanço significativo para o desenvolvimento do nosso país e 

abre perspectivas muito positivas para o Grupo solví. a partir de agora, estados e municípios devem 

elaborar seus planos para a destinação de seus resíduos sólidos em até dois anos, além de garantir 

que todos os rejeitos tenham uma destinação adequada nos próximos quatro anos. 

em sintonia com esse contexto, a solví dedicou o ano de 2010 a se preparar para oferecer soluções e 

alternativas viáveis a seus parceiros, disposta a atuar de maneira efetiva para transformar essa política 

em realidade. internamente, nosso Grupo vivenciou a consolidação de importantes etapas do nosso 

planejamento estratégico, desenhado em 2007. além da conquista de novos negócios que você 

poderá conhecer ao longo deste relatório, passamos a atuar de maneira descentralizada, garantindo 

mais autonomia e responsabilidade para as nossas empresas como uma oportunidade para que elas 

realizem um salto qualitativo em suas gestões ambientais, sociais, financeiras e operacionais. 

o ano também foi marcado pela elaboração do que nomeamos de visão solví 2020: ao longo de 

todo o segundo semestre, reunimos todos os nossos colaboradores em um trabalho dinâmico e 

interativo de análise e desenho de nossas perspectivas, anseios e possibilidades, definindo claramente 

a empresa que queremos ser em 2020 e os principais passos que teremos de dar para alcançar estes 

objetivos. 

de agora em diante, nosso papel é fazer dessa visão a nossa realidade. estamos prontos para dobrar 

o tamanho do nosso Grupo, melhorando a qualidade de atuação dos nossos colaboradores e a 

maneira como geramos valor e distribuímos resultados por meio de nossa engenharia de soluções 

para a vida. 

os grandes marcos estão definidos. seguimos nossa caminhada, com muita garra e ousadia para 

inovar, sempre.

      carlos leal villa

Presidente do Grupo Solví

Viveiro de mudas mantido pela Battre 
em Salvador (BA)
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solví 
5 anos

a evolução da nossa atuação

nossa história começa no ano de 2006, quando o Grupo francês suez optou por abrir mão de seus negócios 

na área de meio ambiente no brasil e seus então dirigentes decidiram acreditar em um sonho: o desejo de 

construir a maior e melhor empresa de soluções em engenharia ambiental do país. 

nascia assim a solví, cujos acionistas naquele momento entenderam as oportunidades representadas por 

um mercado brasileiro em pleno desenvolvimento econômico, cuja deficiência nas áreas de saneamento e 

resíduos sólidos era igualmente expressiva. a solví surge, portanto, do desejo de participar ativamente desse 

momento histórico tão importante quanto necessário para um país como o nosso.

completar seus primeiros 5 anos de vida é, para a solví, mais do que um motivo de comemoração: é um 

marco que nos permite observar a maneira como estamos trilhando nosso caminho em busca de nossa 

consolidação como um Grupo 100% brasileiro, totalmente dedicado ao meio ambiente. 

além da atuação primordial nas áreas de gestão de resíduos públicos e privados, saneamento, valorização de 

energia a partir de fontes renováveis e engenharia, o Grupo solví tem crescido e diversificado seus negócios, 

sempre disposto a encontrar, em um mercado tão vasto quanto essencial, as oportunidades para desenvolver 

soluções efetivamente transformadoras para a vida. 

ao longo de cinco anos, nossos investimentos chegaram a mais de r$ 600 milhões, dentre eles a ampliação 

do sistema de águas e esgoto de manaus e a termoverde salvador, a qual começou a gerar energia a partir do 

biogás produzido no aterro de salvador no início de 2011.

mas se os números mostram o crescimento do Grupo, é a qualidade de nossos investimentos que evidencia 

o caminho de nossa atuação para os próximos anos, impulsionados pela mesma disposição que nos levou 

a fundar essa empresa: a convicção de continuarmos a ser uma referência para o nosso mercado, levando 

adiante nosso sonho e o intrínseco compromisso socioambiental que ele representa. 
Planta de Biogás da Battre em Salvador (BA)

1.2

2.9

3.1
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diálogo contínuo  

desde nossa fundação atuando como um grupo brasileiro integralmente dedicado à engenharia de soluções 

para a vida, tivemos a iniciativa de publicar um balanço de nossas atividades seguindo os modelos pautados 

pelo mercado e marcando uma posição de pioneirismo em nosso setor. 

neste quinto relatório anual, abrimos mais uma vez nossas portas para clientes, consumidores, colaboradores, 

fornecedores, governos e demais parceiros, como forma de promover a força transformadora do diálogo.

fruto da análise de um rico material coletado por meio de entrevistas e de um cuidadoso levantamento 

de dados, este relatório é feito com a dedicação de nossos colaboradores, cujas informações resumem os 

principais destaques de nossa atuação em 2010. nele, procuramos também responder ao que por nós foi 

mencionado na edição de 2009, como forma de oferecer um sentido integrador de continuidade a esse 

trabalho: ao recuperar e comparar dados, ele nos permite um olhar mais demorado e analítico sobre nossa 

atuação por períodos representativos de tempo. 

e pelo segundo ano consecutivo, além de publicar nosso balanço social seguindo o já consagrado modelo 

do ibase, mantivemos nossa decisão de responder às diretrizes da Global report initiative, a Gri, instituição 

internacional que fornece linhas precisas de reportagem que facilitam ainda mais o entendimento entre os 

diferentes públicos de uma organização. falar de nosso trabalho e de nosso desempenho na mesma língua de 

milhares de empresas do mundo todo é para nós também uma maneira de ampliar ainda mais esse diálogo. 

para receber mais informações sobre os dados publicados neste relatório, entre em contato com a equipe 

responsável pela sua elaboração pelo e-mail: comunicacao@solvi.com

relatório anual: 
como se FaZ

3.1

3.2

3.3

3.5

3.6

3.7

Elevatória de água bruta responsável pela 
captação de água do Rio Negro (AM)
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O Grupo Solví é uma Holding formada por cerca de 30 empresas com mais de 14 mil colaboradores que 

atuam em cidades de 17 Estados brasileiros e em 14 municipalidades do Peru, em 4 frentes de negócios 

diretamente ligadas à manutenção da vida e ao futuro do planeta: 

divisão  
valorização energética 

cRédItos de caRbono 

biogás 

créditos de carbono 

teRMelétRIcas 

termelétricas a biogás 

termelétricas a biomassa 

divisão 
engenharia 

construção civil 

serviços públicos 

infraestrutura

divisão 
Resíduos 

Resíduos públIcos

aterros sanitários 

coleta domiciliar 

coleta hospitalar 

compostagem 

limpeza especial 

manutenção de Áreas verdes 

transbordo 

tratamento de resíduos de saúde

varrição de vias 

Resíduos pRIvados

aterros classes i e ii 

coleta industrial/comercial

coprocessamento 

Gerenciamento 

incineração

manufatura reversa 

remediação de Áreas contaminadas

triagem e reciclagem 

divisão  
saneamento 

áGua 

captação de Água bruta

tratamento 

reservação 

adução 

estações elevatórias

distribuição

monitoramento da Qualidade da Água potável 

esGoto 

rede coletora 

tratamento 

estações elevatórias 

disposição 

monitoramento da Qualidade de efluentes 

Gestão coMeRcIal 

leitura de hidrômetros 

impressão e entrega de faturas 

ações de cobrança 

controle de fraudes 

manutenção do parque de hidrômetros 

manutenção da base cadastral 

atendimento ao cliente 

PerFil do gruPo 

Quem somos

2.1

2.2

2.3

2.6

2.8

na página ao lado, imagens dos diversos serviços realizados pelo Grupo solví
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PerFil do gruPo 

estrutura gerencial

57% 50%

70%

70%

www.aguasdoamazonas.com.br

99%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

57%

100%

100%

100% 100%

100%

Engenharia Ambiental S.A.

62%

51%

Salvador

Resíduos públicos Resíduos privados saneamento valorização 
energética

engenharia Internacional

Instituto solví

2.1

2.3

2.6

3.1

na página ao lado, imagens dos diversos serviços realizados pelo Grupo solví 



14 15

GRI

Engenharia Ambiental S.A.

Miraflores

San Isidro

Macaé Serviços e 

Projetos Ambientais

empresas 

solví do  

setor público

empresas  

solví do  

setor privado

Remediação

Co-processamentoIncineração Catarinense

Aquisição Sita/Suez

Soluções

www.aguasdoamazonas.com.br

2006

Neste ano, um novo marco: o Grupo Suez 

Ambiental promove a venda de suas 

ações no Brasil, por meio do processo 

de management by-out e surge, então, 

o Grupo Solví – que passa a contar 

também com uma frente de negócios 

focada na geração de energia renovável: 

a SVE (Solví Valorização Energética).

2009 

Em 2009, a  Solví Engenharia adquiriu 70% da GPO, 

empresa fundada em 2003, com sede em Salvador e obras 

desenvolvidas em diversas partes do país. O ano também 

marca a implantação de duas importantes CTRs (Centrais 

de Tratamento de Resíduos): em Capela de Santana e em 

Santa Maria, ambas no Rio Grande do Sul.

1997

A história do Grupo Solví começa em 1997, quando a 

Vega Engenharia Ambiental e a Relima, empresas criadas 

para oferecer serviços de limpeza pública, passam a fazer 

parte da Suez, companhia franco-belga de atuação na 

área de Meio Ambiente e Energia. Ao longo dos anos, 

novas empresas foram sendo criadas ou adquiridas, 

tornando o Grupo mais abrangente em diferentes 

unidades de negócios.

2003

O ano é um marco na história do Grupo: é 

quando a Suez Ambiental é formada, a partir 

da fusão de seus negócios nas áreas de 

resíduos – públicos e privados – 

e de saneamento.

Salvador

Ecototal

Ecossistema

Manufatura Reversa

PerFil do gruPo 

linha do temPo
2.9

20041997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2010

As atividades do Grupo em 2010 foram marcadas 

pela aquisição da Ecossistema, em São José dos 

Campos, SP, importante polo industrial do Estado, 

além da criação da Organosolví, cujos frutos 

começaram a ser colhidos em 2011.
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14 mil

cidades atendidas * 

colaboradores

2.5

2.7

Araçatuba

Araraquara

Araras

Arujá

Atibaia

Barueri

Caieiras

Cajamar

Campinas

Carapicuíba

Cotia

Cubatão

Diadema

Embu

Embu Guaçu

Franco da Rocha

Guararema

Guarulhos

Iperó

Itapecerica da Serra

Itapevi

Itaquaquecetuba

Jacareí

Jandira

Jundiaí

Lorena

Louveira

Mauá

Mogi das Cruzes

Osasco

Paulínia

Poá

Praia Grande

Ribeirão Pires

Santa Isabel

Santana do Parnaíba

Santo André

Santos

São Bernardo do Campo

São Caetano

São Carlos

São José dos Campos

São Paulo

São Vicente

Sorocaba

Sumaré

Suzano

Taboão da Serra

Tatuí

Taubaté

Vinhedo

Manaus

Rio Branco

Araucária

Curitiba

Londrina

São José dos Pinhais

São Mateus do Sul

Porto Velho

Arco Verde

Ibimirim

Ipubi

João Alfredo

Salgadinho

São José do Belmonte

Canaã dos Carajás

Paragominas

Paraubebas

Boa Vista

Horizonte

Tauá

Açu

Vitória

Vila Velha

Alexânia

Capivari de Baixo

Joinville

Barão de Cocais

Belo Horizonte

Betim

Brumadinho

Caeté

Congonhas

Conselheiro Lafaiete

Divinópolis

Itabira

Itabirito

Itatiaiuçu

Jeceaba

João Monlevade

Juiz de Fora

Lavras

Mariana

Monte Claros

Ouro Branco

Poços de Caldas

Sabará

São Brás do Suaçuí

São Gonçalo do Rio Abaixo

Sete Lagoas

Solví Resíduos Solví Saneamento Solví Valorização Energética

*este ano incluímos no mapa de atuação todos os municípios atendidos pelo Grupo nos estados de são paulo e rio de Janeiro

Canoas

Capela de Santana 

Carazinho

Farroupilha

Gravataí

Igrejinha

Montenegro

Novo Hamburgo

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Santa Maria

São Leopoldo

Triunfo

San Miguel

Andahuaylas

Carabayllo

Lima

Lurin

Miraflores

Pachacamac

Punta Hermosa

Punta Negra

San Bartolo

San Isidro

San Juan de Miraflores

Santa Maria Del Mar

Villa Maria Del Triunfo

Angra dos Reis

Barra do Piraí

Barra Mansa

Belford Roxo

Cabo Frio

Cachoeiras de Macacu

Casimiro de Abreu

Campos dos Goytacazes

Duque de Caxias

Itaboraí

Itaguaí

Macaé

Magé

Miguel Pereira

Nilópolis

Niterói

Nova Iguaçu

Porto Real

Queimados

Resende

Rio de Janeiro

São Gonçalo

São João da Barra

São João de Meriti

Seropédica

Três Rios

Volta Redonda

Solví Engenharia Área Internacional

Camaçari

Feira de Santana

Salvador

Barreiras

Brumado

Carinhanha

Cruz das Almas

Curaça

Glória

Igaporã

Ilhéus

Irecê

Itapebi

Juazeiro

Macururé

Mulungu do Morro

Serrolândia

Sta. Maria da Vitória

Vitória da Conquista

PerFil do gruPo 

maPa de atuaÇÃo

mais de
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governança
corporativa

gestão de riscos

De acordo com a definição do Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC), governança 

corporativa é “o sistema pelo qual as organizações 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo 

os relacionamentos entre proprietários, conselho de 

administração, diretoria e órgãos de controle”. Seus 

princípios básicos estão diretamente relacionados 

aos conceitos de transparência, equidade, prestação 

de contas e responsabilidade corporativa, visando à 

sustentabilidade das organizações em seus aspectos 

financeiros, sociais e ambientais. 

Desde que foi criado, o Grupo Solví se dedica a revisar 

e aprimorar seu modelo de governança, seguindo as 

diretrizes das melhores práticas do mercado. Esse 

processo ganhou força no final de 2010, com a avaliação 

de sua atuação e o desenho do novo modelo, que entra 

em vigor em 2011 para guiar os passos da organização 

pelos próximos anos. 

Com o objetivo de aprimorar sua eficiência e favorecer 

ainda mais a transparência na gestão, o Conselho de 

Administração (CA) da Holding foi renovado para 

assegurar o desempenho de seus papéis fundamentais: 

definir diretrizes estratégicas, metas e políticas para 

o Grupo, assim como monitorar o desempenho das 

empresas e seus executivos.  

TRansfoRmaR RIscos em opoRTunIdades

Presente entre os principais focos da Solví desde 2009, o tema “Gestão de Riscos” foi objeto de um extenso 

trabalho de sensibilização dos líderes, bem como de treinamentos a vários níveis da organização em 2010. 

Também foram desenhados os mapas de risco de várias divisões de negócios, tendo como principal objetivo 

colocar o tema na pauta do processo de tomada de decisão de variada natureza no transcorrer dos negócios, 

em alinhamento com o planejamento estratégico de cada negócio.

Por outro lado, a Solví sabe que o trabalho desenvolvido até aqui é apenas a semente inicial do que é 

necessário para atingir uma Gestão de Riscos eficaz. 

Por esse motivo, e em harmonia com o novo modelo de Governança do Grupo, o Comitê de Riscos e Auditoria 

tem como principal objetivo para 2011 apoiar o Conselho da Solví, na definição de um novo modelo de reporte 

da Gestão de Riscos, descentralizada e realizada em cada divisão de negócio.

O amadurecimento desse trabalho se configurará, seguramente, em uma fonte de criação de valor, evitando 

perdas e maximizando ganhos, mas que acima de tudo contribuirá para o crescimento sustentável dos 

negócios e de seus resultados.

Ponto fundamental no novo modelo é que o Conselho 

passa a incorporar uma maioria de conselheiros externos 

e independentes, cuja missão é zelar para que a Holding 

possa assegurar a sustentabilidade e os resultados 

desejados nas empresas. Atualmente, contamos com 

dois conselheiros independentes, dois conselheiros 

internos, o CEO da Holding e acionistas. O Conselho é 

presidido por um dos agentes externos, assegurando 

objetividade e isenção. O Conselho conta, ainda, com dois 

órgãos de aconselhamento, presididos por conselheiros 

independentes: o Comitê de Riscos e Auditoria e o 

Comitê de Investimentos e Novos Negócios. 

De seu lado, as empresas operacionais – agrupadas em 

cinco linhas de negócios – são dirigidas por Conselhos de 

Administração, que cumprem o mesmo papel do CA da 

Holding na esfera de seu negócio. Os CEOs das empresas 

operacionais têm um duplo reporte: o reporte funcional, 

para o CEO da Holding, que orienta os executivos nas 

questões mais importantes relacionadas ao dia a dia e 

à implantação da estratégia; e o reporte para o CA de 

sua empresa, que delibera e monitora o direcionamento 

estratégico. 

A figura abaixo mostra as interfaces dos órgãos de 

governança do Grupo Solví.

descentralização em nome da eficiência

Para assegurar harmonia nas decisões, a presidência 

do CA da Holding estabelece contato direto com os 

Presidentes dos Conselhos das Operacionais. No âmbito 

executivo, o CEO da Holding se ocupa das funções 

corporativas que foram reorganizadas para  ajustar-se a 

um desenho enxuto e eficiente, o que lhe assegura tempo 

para dedicar-se ao aconselhamento e desenvolvimento 

dos CEOs das diversas operações. Ao reportarem aos seus 

Conselhos de Administrações, esses CEOs tiveram suas 

funções valorizadas e as responsabilidades, aumentadas. 

A clara separação de papéis é mais uma vez assegurada, 

já que o CEO da Holding não participa dos Conselhos das 

Operacionais, nos quais também estão presentes membros 

externos e independentes. 

O funcionamento do modelo de governança também 

ganhou melhorias. Atualmente, todos os Conselhos 

mantêm um calendário temático para o exercício, 

assegurando tempo de qualidade para discussão dos 

grandes temas, ao mesmo tempo que delibera sobre 

assuntos tempestivos. Todos esses calendários se 

harmonizam em um calendário corporativo, que inclui os 

ciclos mais importantes para o Grupo em um exercício: 

revisão de planejamento estratégico, orçamentário, 

remuneração e risco e auditoria.

A nova configuração oferece mais clareza sobre o papel 

dos distintos órgãos de governança, mitigando conflitos 

de interesse, favorecendo a tomada de decisões e 

assegurando maior eficácia na interface entre os órgãos. 

A partir de agora, o desafio é vivenciar o novo modelo na 

prática, envolvendo todos os agentes em sua incorporação 

e construindo seu  amadurecimento no dia a dia. O 

Grupo Solví entende que, quando se fala de governança 

corporativa, o estado da arte é apenas uma motivação, 

pois é o caminho de melhoria constante que move nossa 

organização. 

1.2

2.9

4.1

4.2 

4.3

4.4

4.6

4.9

4.10

S01

1 Comitê de Riscos e Auditoria
2 Comitê de Investimentos e Novos Negócios

CEO CEO CEO CEO CEO CEO

CA CA CA CA CA CA

Holding

Empresas Operacionais

CA

holding

CEO

CRA1 CIN2

Diretoria 

de Finanças

Gerências

Técnicas

Centro de Serviços

Compartilhados

Diretoria de 

Desenvolvimento Organizacional 

e Gestão de Pessoas 
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RECEITA BRuTA (EM R$/MIl)

_resíduos
_total

_saneamento _valorização enerGÉtica

* os resultados de 2010 já contemplam  
os ajustes decorrentes do ifrs

desemPenho  
econômico 5 anos
a evolução dos nossos neGócIos 

1.015.932

2006 2006média  
2006-2010

média  
2006-2010

média  
2006-2010

média  
2006-2010

média  
2006-2010

média  
2007-2010

2007

2010 2010

2010

1.162.820

1.421.480

1.064.100

16.680

898.175

6.915

867.744

1.382

_enGenharia

média  
2007-2010

2007 2010

110.690

74.331

56.601

2006 média  
2006-2010

2010

230.014

199.648

148.188

EBITDA (EM R$/MIl)

luCRO líquIDO (EM R$/MIl)

197.470

2006

2006

2010

2010

159.283

152.303

28.991

30.792

14.454 *

INVESTIMENTOS (EM R$/MIl)

182.124

131.014 

47.128

2006 2010

_total

1.2

2.8

EC1
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TRIBuTOS E ENCARGOS PAGOS (EM R$/MIl)

2006 2010

165.150

211.737

265.375

PARTICIPAçãO NA RECEITA BRuTA (EM R$/MIl)

37%

63%
Público

Privado

63% 

37%

desemPenho  
econômico 5 anos

Governo

Colaboradores

Financiadores

Acionistas Minoritários

Acionistas Controladores | Retido

total

36%

51%

9%

2%

2%

100%

36%

51%

2%

2%

9%

2010

2010

DISTRIBuIçãO DO DVA (EM R$/MIl)

ATIVOS 2010 (EM R$/MIl)

Governo

Colaboradores

Financiadores

Acionistas Minoritários

Acionistas Controladores | Retido

total

Ativos Totais

Patrimônio  líquido

R$ 981.120

R$ 1.329.412

R$ 188.502

R$ 72.309

R$ 124.646

R$ 2.695.489

R$ 1.598.900 

R$ 781.284

R$ 232.270

R$ 328.614

R$ 60.941

R$ 13.831

R$ 12.254

R$ 647.910

36%

49% 

7%

3%

5%

100%

100%

49% 

5 anos

36%

49%

49%

100%

3%

5%

7%

média  
2006-2010

1.2

2.8

EC1
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desemPenho 
ambiental
cuidados indissociáveis

o gerenciamento de recursos ambientais de forma 

responsável é literalmente o que move o nosso dia a dia. 

por isso, cada ação que realizamos visando potencializar 

nossos negócios representa um investimento na melhoria 

de nosso desempenho ambiental. assim, em 2010 tivemos 

um aumento de cerca de 31% nos valores destinados a 

obras de proteção ao meio ambiente, que saltou de r$ 76 

milhões em 2009 para r$ 100 milhões, reflexo direto de 

nossa determinação em levar adiante nosso planejamento 

estratégico, transformando-o em realidade.

mas os números são apenas a tradução quantitativa de 

ações concretas tão importantes quanto a modernização 

parcial da frota de caminhões de coleta, com redução 

de 9% na emissão de gases do efeito estufa (Gee). na 

mesma linha, o cuidado com a manutenção de nossa 

frota de veículos leves resultou em uma queda de 21% no 

consumo de álcool e gasolina. 

outro fator a ser destacado foi a entrada em operação 

do aterro de inertes Águas claras, em salvador. agora, 

tanto o poder público quanto a população e a iniciativa 

privada poderão contar com um local adequado para a 

destinação de seus resíduos inertes, dando início a uma 

mudança cultural fundamental pela eliminação do velho 

hábito de descartar resíduos “em qualquer lugar”. 

em sintonia com a política nacional de resíduos sólidos, 

aprovada em 2010, tivemos ainda um aumento de 23% 

na quantidade de resíduos que passaram pelo processo 

de triagem e foram reciclados em nossas usinas, mais 

uma evidência de nossa disposição em oferecer apoio e 

soluções viáveis à sua implementação no tempo previsto 

pelo governo. outros números que respaldam nossa 

atuação nesse sentido foram o aumento de 27% na 

quantidade de resíduos domiciliares depositados  

em nossos aterros e o aumento de 22% nos resíduos 

privados coletados. 

e, além de registrar um acréscimo de 33% na quantidade 

de percolado tratado internamente, realizamos o 

investimento na importação da planta piloto de 

tratamento de percolado por osmose reversa, processo 

utilizado com sucesso na europa, que deve entrar em 

operação em caráter piloto até meados de 2011.

para este ano, nossa empresa deverá colher os frutos 

dos estudos de viabilidade e impacto ambiental que 

realizamos ao longo de 2010, visando à implantação de 

novos aterros em todo o brasil. 

Em 2010, por meio da área de Resíduos Públicos, o Grupo Solví rece-

beu a  concessão de 20 anos para realizar a coleta e limpeza pública da 

cidade de São Carlos, SP. O contrato incorpora o conceito de “Cidade 

limpa” defendido pelo Grupo, em que se paga para manter a cidade 

limpa em lugar de se pagar para limpá-la, uma lógica de funcionamen-

to que favorece o planejamento de longo prazo, com investimentos em 

tecnologia e na eficiência de processos.

Mais uMa “Cidade LiMpa”

O tratamento do líquido percolado proveniente dos aterros (conhecido como chorume) a pre-

ços compatíveis com a realidade econômica vigente ainda é um desafio para o nosso país. 

Diante da questão, a Solví deu um passo importante e iniciou o processo de pesquisa da 

viabilidade técnica e econômica para a implantação do tratamento por osmose reversa. Com 

tal tecnologia é possível, por meio de filtração, separar os contaminantes do percolado (equi-

valente a 30% do volume total), obtendo-se cerca de 70% do volume original como água de 

reuso. utilizado com sucesso na Europa, a novidade está sendo desenvolvida para ser testada, 

em caráter piloto, em três CTRs do Rio Grande do Sul a partir de 2011. 

inovação aMbientaL

31% 
de aumento nos investimentos totais do Grupo solví em 
ações liGadas à melhoria de nosso desempenho ambiental. 

à esquerda colaborador rega cobertura de grama do 
aterro da battre em salvador (ba)

ao lado e abaixo viveiro de mudas mantido 
pela essencis em caieiras (sp)

1.2

2.8

4.10

EN3

EN5

EN6

EN7

EN14

EN16

EN18

EN26

EN30
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eMIssão de Gees paRa veículos > 10 t   
(t co2 eq)

tRIaGeM e RecIclaGeM,  
tonelada de entRada

9% 
de redução na emissão de Gee por 

veículo pesado 

23% 
de aumento na Quantidade de 

resíduos processados  em usinas de  

reciclaGem 

42.570
46.288
48.762

90.236
73.111
41.439

consuMo de coMbustível (m3)

2010

2009

2008

732
924
nd

total de Rsd coletado  
coleta convencIonal (t)

3.509.175
3.353.052
3.071.766

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

5%  
de aumento na Quantidade de 

resíduos domiciliares coletados 

22%  
de aumento na Quantidade de 

resíduos comerciais/industriais 

coletados 

21%  
de redução no consumo de 

combustível (Álcool e Gasolina) 

em veículos  leves

desemPenho ambiental 

solví em números

total de Resíduo coletado 
coMeRcIal/IndustRIal (t)

2010

2009

2008

336.069
276.392
275.168

54%  
de redução no consumo  

de GÁs natural

140.689
260.324
180.478

quantIdade de Gás natuRal consuMIdo (m3)

2010

2009

2008

Resíduo doMIcIlIaR deposItado no ateRRo (t)

total de Resíduo deposItado eM ateRRos 
públIco/pRIvado (t)

27% 
de aumento na Quantidade de 

resíduos domiciliares depositados  

 em aterros ambientalmente 

adeQuados

27% 
de aumento na Quantidade 

de resíduos público/privado 

depositados  em aterros  

ambientalmente adeQuados 

29% 
aumento na Quantidade de resíduos 

coprocessados

177.788
138.252
125.097
 
 

quantIdade de Resíduo envIado  
paRa foRnos de cIMento (t)

2010

2009

2008

5.453.326
4.318.462
3.918.333

7.093.370
5.629.448
5.094.573

2010

2009

2008

2010

2009

2008

17%
aumento na Quantidade total de 

líQuidos percolados (chorume) 

tratados 

1.216.574
1.037.126
984.096 
 
 

voluMe de líquIdo peRcolado (choRuMe) 
tRatado InteRna/exteRnaMente (m3)

2010

2009

2008

50% 
de aumento na Quantidade de 

resíduos comerciais/industriais não 

periGosos depositados em aterros 

Resíduo coMeRcIal e IndustRIal não peRIGoso (t)

774.001
518.676 
481.672

2010

2009

2008

80% 
de aumento na Quantidade de 

resíduos incinerados

8.959
4.956
4.536
 
 

quantIdade de Resíduo IncIneRado (t)

2010

2009

2008

1.2

2.8

4.10

EN3

EN5

EN6

EN7

EN14

EN16

EN18

EN26

EN30
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Desenvolver e aprimorar talentos 

a consolidação dos programas para o desenvolvimento de nossos colaboradores foi a grande marca do 

trabalho com o público interno em 2010. estruturados em 2009, os programas atingiram com sucesso seu 

objetivo principal: gerar um ciclo sustentável de desenvolvimento de talentos. estagiários foram efetivados, 

trainees ganharam cargos de liderança, líderes puderam encontrar novas posições para desempenhar seu 

papel, sempre de olho no crescimento do Grupo e no crescimento profissional de cada integrante desse time. 

outro fator merecedor de destaque foi o programa integrador, que levou os conceitos norteadores e 

as políticas mais importantes do Grupo solví para 80% dos colaboradores. além disso, promovemos 

um intensivo trabalho de assessment (avaliação) com 150 líderes das empresas, baseado no mapa de 

competências de cada uma delas. um processo que terá continuidade em 2011 com a devolutiva desse 

mapeamento e a elaboração de planos de ação para aproveitar as oportunidades identificadas. 

também em 2010 realizamos a revisão de todas as estruturas, cargos e funções das empresas, em busca de 

estabelecer planos de salários e carreiras aliados a avaliações de desempenho, uma demanda identificada e 

que também atende às expectativas dos colaboradores e que deve ser implementada em 2011. 

o ano se completa com uma novidade em nossa participação na pesquisa Great place to Work (GptW). 

devido às particularidades do perfil de colaboradores, nos anos anteriores o Grupo solví não chegou a 

atingir o percentual mínimo de respostas para participar do processo. 

de olho em transformar essa realidade, em 2010 a área realizou a adaptação dos questionários da GptW 

com o desenvolvimento de um vídeo que traduzia cada pergunta para uma linguagem neutra e acessível, 

dando voz à opinião de todos de uma maneira simples e direta, mantendo a essência de seu conteúdo. o 

trabalho contou com o aval do Great place to Work e gerou um resultado surpreendente: pela primeira 

vez, alcançamos um total de 92% de respostas dos colaboradores. o próximo passo é trabalhar as forças 

e pontos críticos identificados no processo, para, a médio prazo, chegar a incluir a solví na lista das “100 

melhores empresas para trabalhar”, programa estruturado pelo Great place to Work.

para 2011, o grande desafio é apoiar e garantir que as empresas se adaptem ao novo modelo que promove 

a descentralização dos programas da academia solví, mais focados em cada negócio e nas demandas 

específicas das empresas. e nosso papel é continuar a apoiá-las da melhor maneira na estruturação de seus 

modelos de gestão. 

desemPenho social 

Público interno

*Investimentos do Grupo em alimentação, encargos sociais, previdência privada, saúde, segurança do trabalho, entre outros

2010 2009 2008

Total de colaboradores 14.243 13.142 12.647

Admissões 5.860 4.547 5.154

Estagiários 148 110 230

Mulheres 2.374 2.553 2.271

Negros 1.060 945 1.008

Portadores de deficiência física 143 159 125

Indicadores sociais internos (em RS/mil *) 122.777 129.223 109.888

 

EStagiáriOS fOram EfEtivadOS, traiNEES gaNharam CargOS dE lidEraNça E 

lídErES pudEram ENCONtrar NOvaS pOSiçõES para dESEmpENhar SEu papEl, 

SEmprE dE OlhO NO CrESCimENtO dO grupO E NO CrESCimENtO prOfiSSiONal 

dE Cada iNtEgraNtE dESSE timE.

ao lado, colaboradores da essencis em curitiba (pr);  
abaixo, colaboradora da farroupilha ambiental (rs)

ao lado, colaborador da vega unidade novo hamburgo (rs)

1.2

2.8

4.14

la1

la11

COlABORADORES
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31

4.14

la2

desemPenho social 

PerFil dos  
colaboradores

Resíduos

Saneamento

Valorização Energética

Engenharia

Áreas corporativas

Área Internacional

TOTAL

11.111

654

10

438

199

1.831

14.243

78%

4,6%

0,1%

3,1%

1,4%

12,9%

78%

12,9%

4,6%

1,4%

0,1%

3,1%

DIVISãO DE NEGóCIO

Região Norte

Região Nordeste

Região Centro-oeste

Região Sudeste

Região Sul

Peru

Pós-graduação

universitário Completo

universitário Incompleto/Cursando

2º grau ou menos

708

3.171

5

7.165

1.363

1.831

128

664

495

12.956

4,97%

22,26%

0,04%

50,31%

9,57%

12,86%

1%

5%

3%

91%91%

5%

3%

1%

50,31%

22,26%

12,86%

9,57%

4,97%

0,04%

REGIãO GEOGRÁFICA

ESCOlARIDADE

Masculino

Feminino

Acima de 20 anos

De 16 a 20 anos

De 11 a 15 anos

De 6 a 10 anos

De 2 a 5 anos

De 0 a 1 ano

Até 25

Entre 26 e 34

Entre 35 e 44

Entre 45 e 54

Acima de 55

Até 25 Acima
 de 55

Entre  
26 e 34

Entre  
35 e 44

Entre  
45 e 54

2010200920082007

79%

21%

11.188

3.055

2%

2%

11%

15%

23%

47%

216

309

1.577

2.078

3.347

6.716

2.526

4.399

3.995

2.377

946

18%

31%

28%

17%

7%

79%

21%

SExO

TEMPO DE EMPRESA

FAIxA ETÁRIA

COM DEFICIêNCIA

47%

2%

2%

23%

15%

11%

2.526

4.399

3.995

2.377

946

143

159

125
113
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desemPenho social 

educaÇÃo  
Para o trabalho

     proGramas da academia de excelência solví em 2010

PROGRAMA OBJETIVO PúBLICO-ALVO PARTICIPANTES HORAS

Programa Integrador Promover a integração e o alinhamento dos 

valores Solví, estabelecimento de causa, 

análise de perfil/potencial e comprometimento 

dos participantes.

Todos os 

colaboradores.

6.532 654 

Programa Estagiário Identificar e desenvolver estagiários com alto 

potencial, preparando-os para ocupar posições 

técnicas e de gestão nas Empresas Solví.

Estagiários de 

penúltimo e último ano.

146  20

Programa Trainee Desenvolver jovens recém-formados, com 

perfil e qualificações diferenciados, que 

gostem de desafios e estejam voltados ao 

aprendizado contínuo e à inovação para no 

futuro ocupar posições de destaque.

Profissionais formados 

há até dois anos.

18 36

Programa Técnico Desenvolver as competências técnicas 

dos colaboradores de áreas específicas, 

aprimorando seu desempenho e habilidades.

Colaboradores de áreas 

correlatas aos temas 

desenvolvidos (técnica, 

corporativa, finanças e 

saneamento).

863 74,3

Programa Gerencial Preparar potenciais líderes e desenvolver 

suas competências e habilidades gerenciais, 

abordando temas de Gestão, Negócios e 

Resultados.

Colaboradores de 

diversos níveis com 

potencial para serem 

líderes no futuro.

95 62

Programa liderar Desenvolver integralmente as competências, 

habilidades e atitudes de liderança, 

preparando os participantes para tornarem-se 

líderes gestores.

Colaboradores com 

alto potencial para 

assumir posição de 

líderes gestores.

78 48

Programa Sucessores Identificar e preparar sucessores e substitutos 

dos atuais diretores, gestores, supervisores e 

líderes das Empresas do Grupo Solví.

Todos os diretores, 

gerentes, supervisores 

e líderes das Empresas 

do Grupo.

109 240

Programa Coaching Estruturar programa de coaching para o nível 

de dirigentes e gerentes das Empresas do 

Grupo.

Diretores e gerentes 

Solví e de todas as 

Empresas do Grupo

18 284

Outros Programas 180 39

colaborador da Koleta em um cliente em santo andré (sp)

colaboradores da ada durante ginástica laboral em manaus (am)

colaboradores da vega em unidade de treinamento 
móvel em são bernardo do campo (sp)

colaborador da vega em salvador (ba)

4.14

4.16

la10

la11
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ambiente seguro, resultados crescentes

para o Grupo solví, a familiaridade de seus colaboradores com os temas relativos à segurança no trabalho é 

uma realidade construída diariamente por meio de treinamentos e aperfeiçoamentos constantes. e, a cada 

ano, a melhoria em seus indicadores confirmam a importância dessas ações em resultados concretos.

em 2010, por exemplo, a taxa média de frequência geral das empresas, cuja meta era cair de 15 para 

14,4, chegou a 10, uma redução de 33% em relação a 2009. outra taxa que superou expectativas foi 

a de gravidade, que passou de 0,7 em 2009 para 0,56 (ver tabela comparativa e gráficos indicadores 

complementares ao lado*). 

além de estarem sempre à frente das exigências legais e de realizarem procedimentos como a já tradicional 

sipat e os diálogos de segurança, as campanhas de segurança de nossas empresas ganham importância e 

abrangência anualmente, incentivadas por premiações internas que reconhecem aquelas que apresentam os 

números mais significativos. 

realizada pela relima, no peru, a campanha “se não quiser cair, você deve olhar” (Si caer no quieres, mirar 

debes, em espanhol) foi a grande vencedora de 2010. tendo como foco a redução de quedas, que em 2009 

representavam 15% dos acidentes da empresa, atividades como capacitações, seminários de conscientização 

e inspeções de segurança trouxeram resultados expressivos: a redução em 57% no número desse tipo de 

acidente ao longo do ano, além de 91% menos dias de trabalho perdidos pelo mesmo motivo.  

para  2011, o desafio da área em todo o Grupo é incentivar o processo de certificação oshas 18001 nas 

empresas ainda não certificadas e oferecer o suporte necessário para que elas possam continuar cuidando 

de seus sistemas e políticas de segurança no trabalho de maneira autônoma e ainda mais eficiente. 

4.14

la7

la8

O dESafiO da árEa Em 2011 é iNCENtivar O prOCESSO dE CErtifiCaçãO 

OShaS 18001 NaS EmprESaS aiNda NãO CErtifiCadaS E OfErECEr O 

SupOrtE NECESSáriO a tOdaS ElaS para O dESENvOlvimENtO dE SEuS 

SiStEmaS E pOlítiCaS dE SEguraNça NO trabalhO

em 2010, a taxa média de FreQuência geral das emPresas  

caiu de 15 Para 10, rePresentando uma reduÇÃo de 33%  
em relaÇÃo a 2009 

EMPRESA ISO 9001 ISO 14001 OSHAS 18001

Vega Engenharia Ambiental x

Viasolo Engenharia Ambiental x x

Battre x x x

GRI x x x

Koleta Ambiental SP x x x

Koleta Ambiental RJ x x

lOGA x

Relima x x

Essencis Soluções Ambientais x x x

Águas do Amazonas x

certiFicaÇões

* taxa de FreQuência geral do gruPo solví

* taxa de gravidade geral do gruPo solví

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

21,4

0,96

19,7

0,92

15,0

0,7

10,13

0,56

desemPenho social 

seguranÇa  
no trabalho

* índice estatístico que reflete o número de  
acidentes a cada um milhão de horas trabalhadas  
pelos colaboradores do Grupo solví

* índice estatístico que reflete o número de dias  
perdidos, em decorrência de acidentes do trabalho, a cada mil 
horas trabalhadas pelos colaboradores do Grupo solví
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evolução natural

ao estimular o protagonismo e o empreendedorismo 

socioambiental entre os colaboradores, apoiando a 

realização de atividades de maneira cada vez mais 

consistente, o instituto solví se firma como um braço 

estratégico do Grupo solví, cuja importância segue 

a crescente evolução das empresas. essa evolução é 

também representada pelos passos que o instituto realiza 

anualmente, guiado por sua rota orientadora, que definiu 

as diretrizes de seus trabalhos de 2008 a 2014.

tendo como palavra de ordem o engajamento, em 2010 o 

instituto se dedicou a envolver ainda mais pessoas em seus 

programas, além de estruturar o caminho para as próximas 

etapas. foi assim que o programa de voluntariado, já 

tradicional em todo o Grupo, ganhou força não só em 

quantidade, mas também em qualidade. além de mais 

colaboradores participantes nos dois dias de mobilização, 

ele deu origem ao “consultoria voluntária”, em que cada 

funcionário passou a oferecer seus conhecimentos para 

auxiliar as instituições a profissionalizarem sua gestão.

como desdobramento natural desse trabalho, no final 

de 2010 foi lançado o projeto somar, cujo objetivo é dar 

ainda mais consistência ao vínculo entre as pessoas, as 

instituições e o Grupo solví. trata-se de uma capacitação 

completa para a elaboração de projetos sociais consistentes 

e estruturados, que teve como público-alvo todos os 

colaboradores responsáveis pela área nas empresas do 

Grupo.

finalizada essa etapa, em 2011 o somar irá colocar em 

prática o aprendizado, com cada empresa identificando 

em suas comunidades as oportunidades de atuação social 

em sintonia com a estratégia da solví. um enorme desafio 

que contará com o apoio fundamental do instituto e do 

portal e-time, onde se encontra disponibilizada on-line 

uma série de ferramentas de gestão compartilhada, como 

modelos, planilhas e indicadores, para orientar e propiciar o 

acompanhamento de cada projeto. 

outro estímulo ao amadurecimento dessa atuação 

previsto para 2011 será a primeira edição do prêmio solví 

de excelência em responsabilidade socioambiental, um 

incentivo para que as empresas continuem a aprimorar 

suas práticas na área e mais uma demonstração de que o 

instituto está dando passos fundamentais a caminho da 

profissionalização de suas ações. 

Criada em 2009, a TV Solví já está firmando-se 

como um ótimo canal corporativo de comunica-

ção entre o Grupo Solví e seus colaboradores. 

Pelo menos é o que indica a pesquisa de satisfa-

ção realizada no final de 2010, que apontou um 

positivo percentual de 83% de aprovação ao seu 

conteúdo. Em 2011, além de ampliar o trabalho de 

fortalecimento de marcas e empresas locais, a TV 

ganhará um novo papel: a divulgação de treina-

mentos voltados às necessidades gerais de aper-

feiçoamento do Grupo. 

antenados e alInhados

peRfIl de atuação socIal

confira em números as principais atividades do instituto solví realizadas em 2010. ao evidenciar o aumento de 

projetos versus a queda de pessoas impactadas por eles, os indicadores deixam claro o novo direcionamento do 

Grupo: a busca por ações de impacto qualitativo em detrimento das ações meramente quantitativas. 

para conhecer em detalhes as ações sociais desenvolvidas pelas empresas do Grupo solví, acesse o relatório anual de atividades  

disponível no site do instituto solví: www.institutosolvi.com/publicacoes

PROGRAMAS E PROJETOS 2010

Pessoas beneficiadas em programas de capacitação 9.834

Pessoas beneficiadas em programas educacionais 71.391

Pessoas beneficiadas em programas para exercício da cidadania 71.350

Pessoas beneficiadas em programas de inclusão digital 493

Pessoas beneficiadas em programas culturais 7.234

Programas desenvolvidos 91

TOTAl 160.393

VALORES INVESTIDOS EM R$ 

Educação 535.284,97

Cultura 58.500,00

Saúde e Saneamento 66.484,11

Esportes 49.925,00

Outros 1.031.565,98

TOTAl 1.741.760,06

desemPenho social 

instituto solví

dia do voluntariado em são paulo (sp)

4.14

4.16
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Gestão sustentável

o maior negócio do Grupo solví, a solví resíduos 

públicos, por meio do Grupo vega, se dedica ao 

desenvolvimento de tecnologias e de recursos humanos 

que façam do tratamento de resíduos e da limpeza de 

áreas públicas atividades econômicas e ambientalmente 

sustentáveis. 

ao longo de 2010, a divisão se empenhou em dar 

continuidade a esse trabalho, preparando seus processos 

e modelos de gestão com o foco na busca pela eficiência 

operacional, que passou a fazer parte do pensamento 

cotidiano de todos os níveis decisórios das empresas, 

atingindo também  nossas bases. 

o ano teve como pontos principais a compra de  

diversas áreas ao longo do território brasileiro e o  

início de vários processos de licenciamento, para 

transformá-las em centrais de tratamento de resíduos 

(ctr). a expectativa é de que 20 delas, até 2012, já 

estejam conformadas como indústria de valorização de 

resíduos, em uma demonstração clara de alinhamento 

com o direcionamento estratégico do Grupo. 

também foram consolidados importantes contratos 

em cidades do rio Grande do sul, são paulo e bahia. 

dentre eles, destacam-se os contratos em santa maria e 

pelotas, no rs, onde começou a implantação da coleta 

automatizada lateral, uma nova tecnologia que, além 

de favorecer a produtividade, moderniza e melhora a 

qualidade do serviço prestado. 

outro sucesso de 2010 foi a assinatura do novo contrato 

de salvador, na ba, que passou a atender uma população 

de 3,2 milhões de habitantes por meio dos serviços de 

coleta de resíduos sólidos, da limpeza de feiras e praias, 

da limpeza urbana em geral e do desenvolvimento de um 

programa de educação ambiental. 

finalmente no interior de são paulo, o destaque fica 

para o contrato de concessão de 20 anos na cidade de 

são carlos, que incorpora o conceito de “cidade limpa” 

defendido pelo Grupo solví, em que se paga para manter 

a cidade limpa em lugar de se pagar para limpá-la. uma 

lógica de funcionamento que favorece o planejamento 

de longo prazo, com investimentos em tecnologia e na 

eficiência de processos (veja mais na página 24).

 

outro avanço significativo foi a importação de uma 

inovadora solução para o tratamento dos líquidos 

percolados provenientes dos aterros (o chorume), um 

desafio ainda sem solução de longo prazo no brasil. trata-

se da osmose reversa, processo de nanofiltragem que 

transforma 70% do material em água de reuso. utilizada 

com sucesso na europa, em países como espanha e 

portugal, a novidade está sendo desenvolvida para ser 

testada, em caráter piloto, em três ctrs do rio Grande 

do sul a partir de 2011. ao investir recursos, pesquisa e 

planejamento na busca de um modelo eficiente e de larga 

escala para o tratamento do efluente, a vega evidencia 

o comprometimento do Grupo pela melhoria e pelo 

desenvolvimento do setor. 

para este ano, a meta da divisão é a entrada em 

funcionamento de sete novas indústrias, visando crescer 

rapidamente no segmento de destinação final de 

resíduos, além da ampliação dos contratos de limpeza 

urbana para o longo prazo. 

O GrupO de resíduOs públicOs se empenha em criar as bases de 

crescimentO para Os próximOs anOs, pOr meiO de cOnquistas de cOntratOs 

impOrtantes cOmO Os de salvadOr e sãO carlOs, firmandO-se na busca 

pelOs cOntratOs de lOnGO prazO     

2010 2009 2008

Cidades atendidas 23 19 18

População atendida por coleta domiciliar (milhões) 10,6 10,3 10,2

População atendida por coleta seletiva (milhões) 5,6 8,6 8,5

Resíduos domiciliares coletados (milhões t) 3,5 3,3 3,0

Varrição (mil km) 878 856 863

solví  
resíduos Públicos

varredores da sl ambiental em frente ao 
prédio da unisinos em são leopoldo (rs)

moto para coleta de resíduos do pelourinho, 
em salvador (ba), desenvolvido pela solví

colaboradores da vega realizando 
coleta domiciliar em são carlos

aterro da battre em salvador (ba)
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expansão e fortalecimento

por meio de três empresas, a solví resíduos privados é 

a responsável pela coleta, tratamento e gerenciamento 

dos resíduos gerados pelo setor privado, particularmente 

das indústrias, em diferentes segmentos. um trabalho 

que apresentou avanços significativos ao longo de 2010, 

com a expansão geográfica de sua atuação, a conquista 

de novos clientes e a aquisição de novas tecnologias em 

soluções ambientais. 

no caso da essencis, os destaques começam pelo 

aumento de receita de aproximadamente 30% em 

relação a 2009. além disso, a área de engenharia 

e consultoria ambiental da empresa triplicou seu 

faturamento com a execução do projeto de recuperação 

do antigo lixão alemoa, em santos, sp. ela se encarrega 

da etapa de retirada dos resíduos e de sua destinação ao 

aterro de caieras, sp, processo que deve ser finalizado 

em 2011. 

como parte da estratégia de expansão geográfica, a 

essencis adquiriu uma nova central de tratamento de 

resíduos em são José dos campos, sp, a ecossistema, 

marcando presença em um importante polo industrial 

com atrativo potencial de crescimento. a busca por 

novas tecnologias sustentáveis teve como resultado a 

implantação da unidade de recuperação de metais, 

cuja entrada em operação está prevista para o segundo 

semestre de 2011, representando um aumento no 

portfólio de serviços que a unidade de caieiras, sp, deve 

disponibilizar para seus clientes. 

presente nos mercados de são paulo e do rio de Janeiro, 

em 2010 a Koleta consolidou sua entrada nas cidades 

de macaé e itaboraí, rio de Janeiro. em parceria com 

a comperj, a empresa garantiu a exclusividade em 

transporte, destinação e gerenciamento dos resíduos 

da maior obra de terraplanagem da américa latina: a 

criação do complexo petroquímico do rio de Janeiro. 

outra novidade foi o início do transporte de carretas, 

um serviço desenvolvido para atender às demandas do 

projeto de recuperação da alemoa, citado anteriormente, 

em parceria com a essencis. 

entre as novidades ambientais, está o projeto pioneiro de 

conteinerização em são paulo, que prevê a implantação 

de contentores plásticos para substituir a coleta manual 

por coleta mecanizada, melhorando a produtividade e 

as condições de trabalho dos agentes coletores. além 

disso, a unidade do rio de Janeiro adotou o programa de 

reutilização de água, garantindo o reaproveitamento de 

cerca de 70% da água usada na limpeza de caminhões.  

 

outro projeto que promete ótimos frutos é o 

novo modelo de caminhão para a coleta seletiva, 

desenvolvido em parceria com o fornecedor e trazendo 

compartimentos separados para os resíduos úmidos e 

secos. ainda em fase piloto, ele será avaliado ao longo 

de 2011, visando aperfeiçoar e determinar o modelo de 

implantação a ser adotado para os próximos anos. 

para 2011, o desafio da Koleta é concluir a implantação 

do transbordo, sistema de transporte de resíduos que 

visa promover um ganho de eficiência operacional 

significativo, além do aumento de receita com o 

desenvolvimento de um novo negócio. 

outra empresa que integra a solví resíduos privados, 

a Gri, conquistou novos e importantes clientes, dentre 

os quais a mrs, a schincariol, a usiminas e a novartis, 

marcando sua entrada no segmento farmacêutico. 

também merece ser citado o crescimento expressivo 

junto à petrobras, para quem a empresa dobrou a 

quantidade dos serviços prestados e passou a oferecer 

uma novidade: o serviço de limpeza de tanques. 

destaQues de 2010

a árEa dE rESíduOS privadOS aprESENtOu avaNçOS SigNifiCativOS aO lONgO 

dE 2010, COm a ExpaNSãO gEOgráfiCa dE Sua atuaçãO, a CONquiSta dE NOvOS 

CliENtES E a aquiSiçãO dE NOvaS tECNOlOgiaS Em SOluçõES ambiENtaiS 

EMPRESA 2010 2009 2008

Essencis Resíduos públicos e privados depositados em 
aterros (toneladas)

4.779.155 3.691.895 3.097.524

Resíduos incinerados (toneladas) 5.148 3.588 3.516

Resíduos coprocessados (toneladas) 126.262 113.522 140.314

Dessorção térmica (toneladas) 39.513 48.094 56.717

GRI Total de material gerenciado (toneladas) 1.037.875 927.902 864.369

Reciclagem (toneladas) 849.666 777.591 662.287

Aterro sanitário (toneladas) 80.059 89.207 147.151

Coprocessamento (toneladas) 104.738 60.117 54.070

Incineração (toneladas) 3.411 986 862

Koleta Clientes no serviço privado 3.222 3.794 3.522

Total de material coletado (toneladas) 261.959 215.439 200.123

Distância percorrida (km) 5.299.246 4.038.873 3.674.648

solví  
resíduos Privados

atuação da Gri em um cliente em mauá (sp)

colaborador da Koleta em um 
cliente em santo andré (sp)

equipamento de dessorção térmica da empresa 
essencis no aterro de caieiras (sp)
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a base para o desenvolvimento 

o acesso universal à água e esgoto tratados é um 

indicador fundamental do desenvolvimento de um país, 

e influencia diretamente índices tão importantes quanto 

a saúde e as taxas de mortalidade infantil. mas esse fato 

ainda representa um grande desafio para o brasil, que em 

pleno século xxi apresenta números pouco satisfatórios 

na área: mesmo com 90% de acesso a algum tipo de 

abastecimento de água, apenas 45% da população conta 

com redes de captação ou tratamento de esgoto. 

transformar essa realidade não é tarefa simples e 

pede, além de boa vontade, investimentos estruturais 

significativos, um caminho que pode e deve ser 

potencializado com a participação da iniciativa privada 

junto aos governos. esse é o modelo no qual a solví 

saneamento acredita e pelo qual vem atuando ano 

após ano. 

um dos exemplos deste trabalho acontece por meio 

de sua concessionária Águas do amazonas (ada), 

que desde 2000 é a responsável pelo abastecimento 

da cidade de manaus. ao longo de 2010, a empresa 

consolidou suas redes de adução e distribuição, 

concluindo um plano de expansão que ampliou o 

atendimento a 55 mil novas residências, em sua maioria 

para a população de baixa renda, sempre garantindo a 

manutenção da excelente qualidade da água distribuída. 

no final do ano, inclusive, a operação da ada recebeu a 

certificação iso 9001 apresentando o índice de zero não 

conformidades em seus processos. 

outro trabalho importante que marcou o ano foi 

a conclusão da disponibilização de pontos de 

abastecimento de água tratada para 100% das regiões 

da cidade que ainda optam pela utilização de poços 

particulares. de acordo com o instituto de proteção 

ambiental do amazonas (ipaam), 70% dos poços 

existentes em manaus são clandestinos, ou seja, oferecem 

água sem controle ou cuidados mínimos sobre sua 

qualidade, com altíssima probabilidade de apresentar 

contaminações. 

com a conclusão dos trabalhos da ada em 2010 

nesse sentido, a população agora pode utilizar água de 

qualidade certificada, tratada e distribuída pela empresa, 

propiciando condições favoráveis para o tamponamento 

de 100% dos poços, clandestinos ou não. e melhorando a 

qualidade de vida de todos. 

criado com o objetivo de orientar e sensibilizar a 

população sobre os impactos positivos do tratamento 

de água e esgoto para a saúde da cidade, há dez anos 

a ada promove o programa portas abertas, em que 

estudantes de escolas públicas, universidades, empresas 

e visitantes em geral têm a oportunidade de conhecer 

passo a passo o trabalho da ada e sua importância para 

a comunidade. desde que foi lançado, o programa já 

recebeu mais de 35 mil visitantes – e pretende continuar 

seu trabalho sempre de portas abertas. 

para 2011, os desafios da solví saneamento não são 

poucos e incluem os avanços no desenvolvimento de 

novos negócios em todas as regiões do país, a contínua 

melhoria de processos internos, além de todo o trabalho 

de preparação da organização para a revisão quinquenal 

do contrato de concessão de manaus. 

solví saneamento

destaQues de 2010

aO lONgO dE 2010, a águaS dO amazONaS CONSOlidOu SuaS rEdES dE  

aduçãO E  diStribuiçãO, CONCluiNdO um plaNO dE ExpaNSãO quE EStá  

trazENdO CErCa dE 55 mil NOvaS ligaçõES para a pOpulaçãO dE maNauS

ADA 2010 2009 2008

População atendida (nº de habitantes) 1.730.416 1.674.852 1.622.348

Volume captado/tratado (106m3) 233 227 211

unidades de consumo atendidas - Água (milhares de economias) 436 422 408

Cobertura do serviço de água (%) 97,5% 96% 95%

Novas ligações (nº de ligações feitas) 36.093 3.527 10.044

Número de estações de bombeamento (nº de unidades) 56 56 34

Volume total de reservação de água (1.000 m) 177 169 166

Número de reservatórios (nº de unidades) 142 137 134

Cobertura do serviço de esgoto (%) 21,6% 11% 11%

Comprimento da rede coletora de esgoto (km) 418 416 396

OBRAS DE ExPANSãO 2008, 2009 E 2010

Km de adutoras 38

Redes de distribuição 661

Reservatórios 10 reservatórios com capacidade de 5 mil m3

01 reservatório com capacidade de 7 mil m3

Aumento na capacidade de produção e distribuição de água 40%

Elevatórias de bombeamento 32

Pessoas beneficiadas  850.000

elevatória de água bruta responsável pela 
captação de água do rio negro (am)

fiscal da ada faz vistorias e reparos no sistema  
de abastecimento de água de manaus (am) e

abaixo, colaboradores da ada na sala de telegestão
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solví valoriZaÇÃo 
energética

destaQues de 2010

ambientalmente correta, economicamente viável

produzir energia elétrica a partir de recursos renováveis é um dos grandes desafios mundiais do nosso tempo 

e o foco da solví valorização energética. desde 2006, a empresa desenvolve negócios e realiza investimentos 

em estruturas capazes de gerar energia elétrica a partir de diversas fontes, incluindo as existentes nos 

empreendimentos do próprio Grupo. 

em 2010, a conclusão da implantação da usina termoverde salvador s.a, com obras iniciadas em 2008, foi o 

grande marco das atividades da empresa. com capacidade instalada aproximada de 20 mW, a usina produz 

energia elétrica utilizando o gás metano proveniente do biogás gerado no aterro municipal em são cristóvão, 

na cidade de salvador, ba, cuja concessão é da empresa battre, também do Grupo solví.

além de renovável, a energia produzida pela termoverde recebe como incentivo do governo um desconto de 

100% na tusd (tarifa de distribuição), tornando-se ainda mais atrativa para os chamados consumidores livres, 

como grandes redes de supermercados, shopping centers e empresas de telefonia. trata-se, portanto, de um 

empreendimento capaz de oferecer soluções ambientalmente corretas e economicamente viáveis. 

internamente, a solví valorização energética também deu importantes passos ao longo do ano para responder 

à reestruturação realizada por todo o Grupo. além da organização de processos fundamentais, o destaque 

ficou para a criação da área de desenvolvimento de negócios, responsável por impulsionar o crescimento da 

empresa. 

entre os desafios para o futuro estão novos projetos para a geração de energia elétrica a partir de fontes 

renováveis, em especial provenientes de fontes eólicas, térmicas e hídricas. com o aumento substancial dos 

negócios, a expectativa é de atingir uma capacidade instalada de 120 mW nos próximos cinco anos.

além dE utilizar O gáS gEradO Na dECOmpOSiçãO dE rESíduOS para 

gEraçãO dE ENErgia ElétriCa, a uSiNa tErmOvErdE SalvadOr Evita 

a quEima dE COmbuStívEiS fóSSEiS, rEduziNdO a EmiSSãO dE gaSES 

pOluENtES Na atmOSfEra 

150 MIl MWh a cada ano, no horiZonte Que 

comPreende 2011 a 2030, será o resultado da geraÇÃo 

de energia elétrica da usina termoverde salvador 

2010 2009 2008

Créditos de carbono gerados (toneladas) 1.101.713 1.250.136 1.186.603

ao lado motogeradores da usina termoverde em salvador 
(ba) e abaixo poço vertical de captação de biogás no 
aterro da brattre em salvador (ba) 

Usina Termoverde, movida à biogás, no aterro 
da Battre em Salvador (BA)
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construir com solidez 

oferecer excelência na execução e na entrega de seus projetos é a premissa da Gpo na área de engenharia  

e infraestrutura do Grupo solví, que completou dois anos em 2010.

empenhada no desenvolvimento de soluções que respondam às necessidades de seus clientes, a Gpo

dedicou o ano de 2010 a reestruturar seus processos internos e incorporar de maneira ainda mais sólida 

a filosofia do Grupo solví. a continuidade desse aperfeiçoamento deve seguir em 2011 com o início da 

preparação para receber a certificação iso 9001.

ao longo do ano, a empresa iniciou obras significativas, com destaque para a construção do sistema 

integrado de abastecimento de Água em irecê - ba. outras importantes conquistas foram a continuidade  

da execução do esgotamento sanitário da cidade de vitória da conquista, ba, em consórcio com o  

Grupo Queiroz Galvão, além do trabalho de reurbanização de um bairro popular em ilhéus, ba, projeto 

integrante do plano de aceleração do crescimento, o pac, do Governo federal. dentre as obras finalizadas  

destacam-se duas barragens em concreto compactado a rolo, uma linha de transmissão e três  

sistemas de esgotamento sanitário.

os próximos desafios incluem mudanças estratégicas fundamentais no perfil de atuação da área de 

negócios, visando melhorar a presença da Gpo em obras de médio e grande porte, além de atrair novos 

clientes do setor privado e dar início à conquista de novos mercados das regiões sul e sudeste. 

aO lONgO dE 2010, a gpO SE dEdiCOu a iNCOrpOrar dE maNEira  

aiNda maiS Sólida a filOSOfia dO grupO SOlví

DESTAQUES CLIENTES CARACTERíSTICAS  
CONSTRUTIVAS: 

Sistema Integrado de Abastecimento  

de Água no município de Irecê (BA)

Empresa Baiana de Água e 

Saneamento (EMBASA)

60 km de adultora

Restauração da Rodovia PE-270 Trecho  

Arcoverde/Buique (PE)

Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado  

de Pernambuco (DER - PE)

Restauração de 30 km de rodovia

Implantação do sistema de Irrigação, localizado 

no município de Glória (BA)

Companhia Hidroelétrica  

do Rio São Francisco (CHESF)

Irrigação Parcelar por Microaspersão - 

Integrante do Projeto Jusante

Implantação da Rodovia PE-088, trecho 

Salgadinho João Alfredo (PE)

Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado  

de Pernambuco (DER - PE)

Implantação de 11 km de rodovia

Implantação da Rodovia PE-590 - trecho Ipubi/

Serrolandia (PE)

Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado  

de Pernambuco (DER - PE)

Implantação de 26 km de rodovia

Construção do Hospital Regional do Médio Paraíba Prefeitura Municipal  

de Volta Redonda (RJ)

1. Capacidade de 200 leitos

 2. Área construída: 25.303,34 m2

3. uTI                                                                        

4. Semi-uTI                                                 

5. Emergência Geral

obras da Gpo na barragem de mulungu do morro, (ba)
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atuação certificada 

líder no setor de limpeza pública e privada no peru, a 

relima é uma das empresas que representam a expansão 

do Grupo solví para além das fronteiras brasileiras. dando 

continuidade a esse crescimento, em 2010 a empresa 

voltou seu foco para o mercado de clientes privados, 

aumentando em 19% o faturamento no segmento e 

projetando outros 25% ao longo de 2011. 

Graças ao seu comprometimento com a qualidade 

dos serviços prestados, o respeito pelo meio ambiente 

e atenção às principais exigências do setor é que a 

manutenção dessa liderança se faz possível a cada ano. 

em 2010, a relima confirmou a certificação da Qualidade 

dos serviços prestados, pela norma iso 9001 e realizou o 

processo para a certificação ambiental iso 14001. 

Já no ano 2011, obterá o reconhecimento internacional do 

sistema de Gestão integrado (Qualidade e meio ambiente) 

e iniciará os trabalhos para a implantação do sistema de 

Gestão de segurança do trabalho (oshas 18001).

outro destaque do ano para a empresa foi a renovação 

de 100% dos veículos em operação na cidade de san 

isidro. com investimentos totais da ordem de us$ 2 

milhões, foram adquiridos caminhões de coleta, motos, 

caminhonetes e outros equipamentos que agora 

integram uma frota tecnologicamente mais moderna e 

ambientalmente mais eficiente. 

 

voltada à área de construção civil, a vega peru dedicou 

o ano de 2010 à execução da obra rodovia andahuaylas-

Kishuara e ao aprimoramento de suas iniciativas de 

educação ambiental junto às comunidades em que atua. 

localizada na cordilheira dos andes, a 3.500 m de 

altitude, a rodovia andahuaylas-Kishuara é a maior obra 

realizada pela vega peru. entre os desafios enfrentados 

para sua execução, estão aspectos climáticos, como o ar 

rarefeito e a amplitude térmica; além de questões sociais, 

como o atendimento às demandas das comunidades 

campesinas, a maioria da etnia dos chancas.

assim foi como a empresa realizou um trabalho de 

sensibilização para alunos do ensino secundário da 

província de andahuaylas, sobre temas pertinentes à 

conservação da região, incluindo desde a destinação 

adequada de resíduos sólidos perigosos até a 

preservação de animais selvagens. outro destaque 

fica para o treinamento de trabalhadores locais para a 

realização da obra, garantindo a integração da empresa 

com o entorno de maneira inclusiva.

para 2011, o principal desafio é finalizar essa complexa e 

importante obra, que permitirá consolidar a posição e a 

experiência da empresa diante do mercado peruano e 

conquistar novos projetos de infraestrutura viária e de 

saneamento.

RELIMA 2010 2009 2008

Clientes (serviço público) 3 3 3

Clientes (serviço privado) 300 303 264

População atendida (milhões) 2.5 2.4 2.3

Total de material coletado (mil/toneladas) 300 292 232

Varrição de ruas (mil/km) 205 201 196

Operação de aterros 2 2 2

Manutenção de áreas verdes (milhões de m2) 19.9 19.3 19.3

além dE CONfirmar a Sua iSO 9001 NO iNíCiO dE 2011, a rElima fOi auditada E 

também rECEbEu a CErtifiCaçãO iSO 14001 COm zErO NãO CONfOrmidadES. O 

próximO paSSO SErá garaNtir a CErtifiCaçãO OShaS 18001 Em 2012

VEGA PERU 2010

Rodovia Andahuaylas – Dv. Kishuara Alargamento e Asfaltamento de 53 km de Rodovia

Mais de 350 pessoas e 120 equipamentos mobilizados

300.000 m3 de movimento de terra

20.000 m3 de concreto asfáltico

ao lado, colaboradores da relima realizam limpeza de praças e vias e 
manutenção de áreas verdes em lima, no peru

colaboradores da vega peru nas obras  
da rodovia andahuyalas e Kishuar

abaixo, nova frota da relima em san isidoro no peru

1.2
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balanÇo social 
anual 2010
1 - base de cálculo 2010 valor (Mil reais)

Receita líquida (Rl) 1.240.570

Resultado operacional (RO) 59.245

Folha de pagamento bruta (FPB) 243.510

2 - IndIcadoRes socIaIs InteRnos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre Rl

Alimentação 35.198 14,45% 2,84%

Encargos sociais compulsórios 63.799 26,20% 5,14%

Previdência privada 2.023 0,83% 0,16%

Saúde 10.279 4,22% 0,83%

Segurança e saúde no trabalho 1.209 0,50% 0,10%

Capacitação e desenvolvimento profissional 1.083 0,44% 0,09%

Creches ou auxílio-creche 0 0,00% 0,00%

Participação nos lucros ou resultados 9.185 3,77% 0,74%

Outros 0 0,00% 0,00%

Total - Indicadores sociais internos 122.777 50,42% 9,90%

3 - IndIcadoRes socIaIs exteRnos     Valor (mil) % sobre RO % sobre Rl

Educação 535 0,90% 0,04%

Cultura 59 0,10% 0,00%

Saúde e saneamento 66 0,11% 0,01%

Esporte 50 0,08% 0,00%

Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00%

Outros 1.031 1,74% 0,08%

Total das contribuições para a sociedade 1.741 2,94% 0,14%

Tributos (excluídos encargos sociais) 156 0,26% 0,01%

Total - Indicadores sociais externos 1.897 3,20% 0,15%

4 - IndIcadoRes aMbIentaIs Valor (mil) % sobre RO % sobre Rl

Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa 100.189 169,11% 8,08%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 385 0,65% 0,03%

Total dos investimentos em meio ambiente 100.574 169,76% 8,11%

quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ 
operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa:

(  ) não possui metas   (  ) cumpre de 51 a 75% (  ) cumpre de 
0 a 50%  (x) cumpre de 76 a 100%

5 - IndIcadoRes do coRpo funcIonal 2010

Nº de empregados(as) ao final do período 14.243

Nº de admissões durante o período 5.860

Nº de estagiários(as) 148

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.889

Nº de mulheres que trabalham na empresa 2.374

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 23,02%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 1.060

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 1,31%

Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 143

6 - InfoRMações Relevantes quanto ao exeRcícIo da cIdadanIa eMpResaRIal 2009

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 126.27

Segurança e Medicina do Trabalho - taxa de frequência 13.3

Segurança e Medicina do Trabalho - taxa de gravidade 0.56

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: (  ) direção (x) direção e gerências  
(  ) todos(as) empregados(as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: (  ) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as)
(x) todos(as) + Cipa

quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) 
trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se envolverá (  ) seguirá as normas da OIT
(x) incentivará e seguirá a OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção (x) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla: (  ) direção (  ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adota-
dos pela empresa:

(  ) não serão considerados (  ) serão sugeridos
(x) serão exigidos

quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: (  ) não se envolverá (  ) apoiará  
(x) organizará e incentivará

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2010: 648394

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 35,82% governo 50,68% colaboradores(as) 1,97% acionistas 
minoritários 9,40% financiadores 2,13% retido

2009 valor (Mil reais) 2008 valor (Mil reais)

1.048.989 931.277

97.253 68.343

215.062 181.208

Valor (mil) % sobre FPB % sobre Rl Valor (mil) % sobre FPB % sobre Rl

30.292 14,09% 2,89% 27.211 15,02% 2,92%

57.514 26,74% 5,48% 50.701 27,98% 5,44%

1.984 0,92% 0,19% 1.287 0,71% 0,14%

9.153 4,26% 0,87% 8.148 4,50% 0,87%

1.072 0,50% 0,10% 808 0,45% 0,09%

1.264 0,59% 0,12% 2.106 1,16% 0,23%

0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

15.984 7,43% 1,52% 8.181 4,51% 0,88%

11.959 5,56% 1,14% 11.446 6,32% 1,23%

129.223 60,09% 12,32% 109.888 60,64% 11,80%

Valor (mil) % sobre RO % sobre Rl Valor (mil) % sobre RO % sobre Rl

337 0,35% 0,03% 267 0,39% 0,03%

93 0,10% 0,01% 132 0,19% 0,01%

7 0,01% 0,00% 35 0,05% 0,00%

39 0,04% 0,00% 42 0,06% 0,00%

44 0,05% 0,00% 13 0,02% 0,00%

1.031 1,06% 0,10% 652 0,95% 0,07%

1.551 1,59% 0,15% 1.141 1,67% 0,12%

136 0,14% 0,01% 125 0,18% 0,01%

1.687 1,73% 0,16% 1.266 1,85% 0,14%

Valor (mil) % sobre RO % sobre Rl Valor (mil) % sobre RO % sobre Rl

76.507 78,67% 7,29% 26.997 39,50% 2,90%

281 0,29% 0,03% 231 0,34% 0,02%

76.788 78,96% 7,32% 27.228 39,84% 2,92%

(  ) não possui metas   (  ) cumpre de 51 a 75% 
 (  ) cumpre de 0 a 50%  (x) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas   (  ) cumpre de 51 a 75%  
(  ) cumpre de 0 a 50%  (x) cumpre de 76 a 100%

2009 2008

13.142 12.647

4.547 5.154

110 230

2.974 2.986

2.553 2.271

23.13% 12.84%

945 1,008

1.12% 2.50%

159 125

2009 2008

130.03 137.13

15.0 19.7

0.70 0.92

(  ) direção (x) direção e gerências  
(  ) todos(as) empregados(as)

(  ) direção (x) direção e gerências  
(  ) todos(as) empregados(as)

(  ) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as)
(x) todos(as) + Cipa

(  ) direção e gerências (  ) todos(as) empregados(as)
(x) todos(as) + Cipa

(  ) não se envolverá (  ) seguirá as normas da OIT
(x) incentivará e seguirá a OIT

(  ) não se envolverá (  ) seguirá as normas da OIT
(x) incentivará e seguirá a OIT

(  ) direção (x) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)

(  ) direção (x) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)

(  ) direção (  ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as)

(  ) direção (  ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as)

(  ) não serão considerados (  ) serão sugeridos
(x) serão exigidos

(  ) não serão considerados (  ) serão sugeridos
(x) serão exigidos

(  ) não se envolverá (  ) apoiará  
(x) organizará e incentivará

(  ) não se envolverá (  ) apoiará  
(x) organizará e incentivará

Em 2009: 633477 Em 2008: 528.163

37,36% governo 47,35% colaboradores(as) 2,53% acionistas 
minoritários  5,97% financiadores 6,79% retido

39,73% governo 46,79% colaboradores(as)  
2,93% acionistas minoritários 6,93% financiadores 3,62% retido
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InvestIMentos coM MeIo aMbIente (eM MIl R$)

Atividade 2010 2009 2008

Coleta, tratamento e destinação final de resíduos domiciliares 57.2401 48.451 31.867

Coleta, gerenciamento, tratamento e destinação final de resíduos privados 14.0962 11.394 9.872

Tratamento e distribuição de água e tratamento de esgotos 28.8523 16.662 86.714

Total 100.189 76.507 128.453

1 aquisição de nova frota de caminhões coletores para  São Carlos (SP),  Sete lagoas (MG) e Farroupilha (RS) bem como  obras na loga (SP), Battre (BA),  

no aterro de inertes de Salvador(BA) e no aterro de Santa Maria (RS)
2 obras de ampliação no CTR Betim (Essencis) e Catarinense  bem como sistemas de tratamento de efluentes e de tratamento de VOCs na unidade Magé (Essencis)
3 aumento na rede coletora de água e esgoto de Águas de Amazonas (AM) bem como construção de novas ETEs 

despesas opeRacIonaIs eM MeIo aMbIente (eM MIl R$)

Atividade 2010 2009 2008

Coleta, tratamento e destinação final de resíduos domiciliares 27.101 24.015 20.431

Coleta, gerenciamento, tratamento e destinação final de resíduos privados 6.766 5.718 6.566

Tratamento e distribuição de água e tratamento de esgotos 284 387 528

Total 34.151 30.119 27.526

IndIcadoRes Resíduos

IndIcadoRes GeRencIaIs 2010 2009 2008

núMeRo de unIdades opeRacIonaIs

usinas de triagem 3 3 2

Aterros em operação 194 18 16

Aterros encerrados 2 2 2

Incineradores 1 1 1

Coprocessamento em fornos de cimento 2 2 2

Estação de transferência 2 2 2

Garagens de coleta 21 22 19

unidade de tratamento de resíduos de serviço de saúde 2 2 2

4 entrada em operação do aterro de inertes de Salvador

IndIcadoRes aMbIentaIs - opeRacIonaIs 

2010 2009 2008

InsuMos

Consumo de água (urbana, industrial, poço) excluindo serviços de limpeza pública (m3) 489.587 491.937 360.936

quantidade de eletricidade consumida (MWh) 12.599 11.834 10.309

quantidade de gás natural consumido (m3) 140.689 260.324 180.478

Consumo de diesel para caminhões de coleta e limpeza (m3) 16.344 16.821 13.091

Consumo de diesel por empresas subcontratadas (m3) 9.142 8.941 10.897

Consumo de gasolina em veículos leves (frota própria e terceirizada) - (m3) 511 541 nd

Consumo de etanol em veículos leves (frota própria e terceirizada) - (m3) 221 383 nd

seRvIços de coleta

N° de habitantes servidos pela coleta (excluindo coleta seletiva) 11.467.038 11.620.234 10.683.422

N° de habitantes servidos pela coleta seletiva 5.660.681 6.103.586 5.523.432

N° de clientes comerciais/industriais servidos pela coleta 3.222 3.460 3.635

Total de RSD coletado: coleta convencional (t) 3.509.175 3.353.052 3.071.766

Total de RSD coletado pela coleta seletiva (t) 28.179 28.949 24.515

Total de RSS coletado (t) 23.004 22.282 22.630

Total de resíduo comercial/industrial coletado (t) 336.069 276.392 275.168

eMIssões atMosféRIcas 2010 2009 2008

Emissão de GEEs por veículos pesados de coleta de residuos ( veículos > 10 t)  (t CO3 eq) 42.570 46.288 48.762

Emissão de GEEs  por veículos (pesados, leves, subcontratados, movidos por álcool e gasolina) 69.754 70.239 77.296

Emissão de metano em aterros sanitários (m3) 63.032.399 53.963.980 47.478.184

Emissão de metano em aterros sanitários  (t CO2 eq) 945.108 809.136 711.888

Emissões de aterros sanitários  evitadas pela recuperação do metano (t CO2 eq) 1.101.713 1.250.136 1.186.603

tRIaGeM e RecIclaGeM

Tonelagem de entrada (t) 90.236 73.111 41.439

Tonelagem de resíduo triado (t) 6.827 5.594 3.473

Tonelagem de papel/papelão (t) 4.933 4.067 3.795

Tonelagem de plásticos (t) 3.232 2.505 2.574

Tonelagem de vidros (t) 489 372 271

Tonelagem de metal (t) 717 741 832

Outros (t) 335 46 15

Resíduo deposItado no ateRRo

Resíduo domiciliar (t) 5.453.326 4.318.462 3.950.033

Resíduo comercial e industrial não perigoso (t) 774.001 518.676 481.672

Resíduo perigoso (t) 146.153 139.284 136.494

Resíduo Inerte (t) 719.890 653.025 558.075

quantidade de chorume (não recirculado) tratado internamente (m3) 87.389 65.615 66.528

quantidade de chorume (não recirculado) tratado externamente (m3) 1.129.185 971.511 917.568

quantidade de metano produzido (m3) 105.961.439 138.944.792 125.198.834

quantidade de metano coletado e tratado (Nm3) 67.695.428 83.375.764 79.138.492

GeRencIaMento do Resíduo IndustRIal

quantidade de resíduo manipulado e tratado (t) 1.187.962 1.033.104 993.444

quantidade de resíduo incinerado (t) 8.959 4.956 4.536

Resíduo RecupeRado

quantidade de resíduo enviado para fornos de cimento (t) 177.788 138.252 125.097

IndIcadoRes - saneaMento (considera-se somente Águas do Amazonas)

IndIcadoRes 2010 2009 2008

pRodução de áGua

Consumo de eletricidade (MWh)  94.181  93.456  88.880 

Número total de análises de controle de qualidade  445.746  369.598  465.341 

dIstRIbuIção de áGua

População atendida  1.730.416  1.674.852  1.622.348 

Volume captado/tratado (Mm3)  233  227  211 

Volume distribuído (Mm3)  219  228  198 

Comprimento da rede (km)  3.432  2.746  2.726 

Consumo de eletricidade (MWh)  23.851  21.485  n.d. 

Número de estações de bombeamento  57  56  34 

coleta de esGoto

População atendida  196.285  187.678  191.465 

Volume coletado (Mm3)  22  23  20 

Consumo de eletricidade (MWh)  315  216  111 

Comprimento da rede (km)  418  416  396 

tRataMento de esGoto

Volume tratado (Mm3)  20  17  13 

Consumo de eletricidade (MWh)  1.539  1.093  1.182 

Número de plantas de tratamento  38  37  36 

Carga de poluição recebida - DBO3 (t)  3.868  3.700  2.173 

seRvIços ao clIente

Número de conexões de água  435.873  421.877  408.652 

Número de conexões de esgoto  49.442 47.274 48.228

Número de conexões comerciais  27.022 23.922 24.036

Volume de água faturada (Mm3) 60 73  58 

balanÇo ambiental
anual 2010
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1 – estRatéGIa e análIse 
1.1 Declaração do presidente.

• Pág. 5
1.2 Declaração dos principais impactos, riscos e 
oportunidades.

• Págs. 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
38,  39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 57

2 – peRfIl oRGanIzacIonal
2.1 Nome da Organização.

• Págs. 11 e 13
2.2 Produtos e serviços, incluindo marcas.

• Pág. 11
2.3 Estrutura operacional.

• Págs. 11 e 13
2.4 localização da sede da Organização.

• Págs. 64 e 65
2.5 Países e região onde a Organização atua.

• Págs. 16 e 17
2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade.

• Págs. 11 e 13
2.7  Mercados de atuação.

• Págs. 16 e 17
2.8 Porte da Organização.

• Págs. 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 
40, 41, 50 e 51
2.9 Mudanças durante o período coberto pelo Relatório.

• Págs. 5, 7, 14, 15, 18, 19, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48 e 49

3 - paRâMetRos paRa o RelatóRIo
3.1 Período coberto pelo Relatório.

• Págs. 7, 9 e 13
3.2 Data do Relatório anterior.

• Pág. 9
3.3 Ciclo de emissão dos Relatórios.

• Pág. 9
3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas 
ao relatório e seu conteúdo.

• Págs. 58, 59 e 60
3.5 Definição do conteúdo do relatório (temas, 
prioridades, stakeholders)

• Pág. 9
3.6 limite do Relatório.

• Pág. 9
3.7 limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite 
do Relatório.

• Pág. 9
3.12 Tabela que identifica a localização das informações
no relatório.

• Págs. 54 e 55

Obs.: não foram levantados dados relativos aos itens 3.8, 3.9, 

3.10 e 3.11.

4 – GoveRnança, coMpRoMIsso e enGajaMento
4.1 Estrutura de Governança da Organização.

• Págs. 18 e 19 

en6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços 
com baixo consumo de energia, ou que usem energia 
gerada por recursos renováveis, e a redução na 
necessidade de energia resultante dessas iniciativas.

• Págs. 24, 25, 26, 27, 52 e 53
en7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia 
indireta e as reduções obtidas.

• Págs. 24, 25, 26, 27, 50, 51, 52 e 53
en8 Total de retirada de água por fonte.

• Págs. 52 e 53
en14 Estratégias, medidas em vigor e planos futuros 
para a gestão de impactos na biodiversidade.

• Págs. 24, 25, 26 e 27
en16 Total de emissões diretas e indiretas de gases 
de efeito estufa, por peso.

• Págs. 24, 25, 26, 27, 52 e 53
en17 Outras emissões indiretas relevantes de gases 
de efeito estufa, por peso.

• Págs. 52 e 53
en18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa e as reduções obtidas.

• Págs. 24, 25, 26, 27, 52 e 53
en19 Emissões de substâncias destruidoras da 
camada de ozônio, por peso.

• Págs 52 e 53
en20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas 
significativas, por tipo e peso.

• Págs 52 e 53
en22 Peso total de resíduos, por tipo e métodos de 
disposição.

• Págs. 52 e 53
en26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais 
de produtos e serviços e a extensão da redução 
desses impactos.

• Págs. 24, 25, 26, 27, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48 e 49
en30 Total de investimentos e gastos em proteção 
ambiental, por tipo..

• Págs. 24, 25, 26, 27, 52 e 53
 

Obs.: não foram levantados dados relativos aos itens en1, 

en2, en4, en9, en10, en11, en12, en13, en14, en15, en21, 

en23, en24, en25, en27, en28, en29 e en30.

Indicadores de desempenho social
práticas trabalhistas 
la1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, 
contrato de trabalho e região.

• Págs. 28 e 29
la2 Número total e taxa de rotatividade de 
empregos, por faixa etária, gênero e região.

• Págs. 30 e 31
la7 Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias 
perdidos.

• Págs. 34 e 35
la8 Programas de educação, prevenção e controle 
de risco.

• Págs. 34 e 35

4.2 Presidência do Grupo de Governança
• Págs. 5, 18 e 19

4.3 Porcentagem dos conselheiros que são 
independentes, não executivos.

• Págs. 18 e 19
4.4 Mecanismos para acionistas fazerem recomendações 
ao Conselho de Administração.

• Pág. 18 e 19
4.6 Processos em vigor no mais alto Orgão de 
Governança.

• Págs. 18 e 19
4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta 
e princípios internos.

• Missão, Visão e Valores: Aba da capa
4.9 Responsabilidades pela implementação das políticas 
econômicas, ambientais e sociais.

• Págs. 5, 18 e 19
4.10 Processos para a autoavaliação do desempenho  
(econômico, ambiental e social).

• Págs. 5, 18, 19, 24, 25, 26 e 27
4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela 
organização.

• Págs. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  e 37
4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders,  
incluindo a freqüência do engajamento por tipo e por 
grupos de stakeholders.

• Págs. 32, 33, 36 e 37

Obs.: não foram levantados dados relativos aos os itens 4.5, 4.7, 

4.11, 4.12 , 4.13, 4.15, e 4.17. 

5 – foRMa de Gestão e IndIcadoRes de 
deseMpenho
Indicadores de desempenho econômico
ec1 Valor econômico direto gerado e distribuído.

• Págs. 20, 21, 22, 23, 50 e 51
ec5 Variação da proporção do salário mais baixo 
comparado ao salário mínimo local.

• Págs. 50, 51, 52 e 53
ec7 Contratação local.

• Págs. 46 e 47
ec8 Desenvolvimento e impacto de investimentos em 
infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para 
benefício público, por meio de engajamento comercial, 
em espécie ou atividades pro bono.

• Págs. 38, 39, 40, 41,  42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49.

Obs.: não foram levantados dados relativos aos itens ec2, ec3, ec4 

e ec6.

Indicadores de desempenho ambiental
en3 Consumo de energia direta discriminado por fonte 
de energia primária.

• Págs. 24, 25, 26, 27, 52 e 53.
en5 Energia economizada devido a melhorias em 
conservação e eficiência.

• Págs. 24, 25, 26, 27, 52 e 53

la10 Média de horas por treinamento por ano.
• Págs. 31 e 32. 

la11 Programas para gestão de competências e 
aprendizagem contínua.

• Págs. 28, 29 e 31 e 32

Obs.: não foram levantados dados relativos aos itens la3, 

la4, la5, la6, la9, la12, la13 e la14

sociedade
so1 Programas e práticas para avaliar e gerir os 
impactos das operações nas comunidades.

• Págs. 18, 19, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48 e 49
so5 Posições quanto a políticas públicas e 
participação na elaboração de políticas públicas e 
lobbies. 

• Págs. 5 e 57

Obs.: não foram levantados dados relativos aos itens sO2, 

sO3, sO4, sO6, sO7 e sO8.

 

índice remissivo de
indicadores gri
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1.2

SO5

a caminho do futuro

Se o ano de 2010 foi marcado por um processo intensivo de definições estratégicas, por nossa 

estruturação interna e pelo redirecionamento dos negócios, nosso principal desafio futuro não 

poderia ser outro que colocar em prática e levar adiante o que isso representa: manter e melhorar 

nossa competitividade para fazer negócios e acreditar na ousadia para desenvolver ainda 

melhores parcerias e soluções para cada um dos mercados em que atuamos, impulsionando o 

desenvolvimento do nosso país. 

As conquistas representadas por projetos como o “Cidade limpa” em São Carlos, a atuação na 

cidade de Salvador, a criação da Organosolví, a aquisição de novas áreas para a criação de CTRs 

e o investimento em novas tecnologias para questões tão fundamentais, como o tratamento de 

percolados, são fatos que respaldam nossa atuação nesse sentido e que devem ganhar ainda mais 

expressividades nos próximos anos. 

Além disso, continuaremos atuando de maneira pró-ativa para favorecer o diálogo com o Poder 

Público em favor do desenvolvimento de alternativas economicamente viáveis e ambientalmente 

sustentáveis para as principais questões relacionadas ao saneamento e aos resíduos sólidos, 

visando tornar realidade a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Em meio à comemoração de nossos primeiros cinco anos de vida e diante de todas as realizações 

conquistadas até aqui, mas principalmente de olho no futuro que nos espera, temos a convicção 

de afirmar que nosso caminho está apenas começando.

Palavras Finais
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GRuPO SOlVí

Presidente: Carlos Leal Villa

Diretor Financeiro: Celso Pedroso

Diretor de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas: Delmas Abreu Penteado

Rua Bela Cintra, 967 – 10º andar

01415-000 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 3124-3500

e-mail: solvi@solvi.com

www.solvi.com

GRuPO SOlVí

Presidentes dos Conselhos das Empresas: 

Vega/Solví Saneamento/GPO: Lucas Quintas Radel

Relima/SVE: Célia Maria B. Francini Vasconcellos

GRI/Koleta: Tadayuki Yoshimura

Essencis: Carlos Leal Villa

INSTITuTO SOlVí

Diretor Presidente: Celso Pedroso

Rua Bela Cintra, 967 – 10º andar

01415-000 – Consolação 

São Paulo (SP) Tel.: (11) 3124-3500

e-mail: institutosolvi@solvi.com

www.solvi.com

CSC 

CENTRO DE SERVIçOS COMPARTIlHADOS

Diretor: Lucas Rodrigo Feltre

Av. Maria Coelho Aguiar, 215

Bloco B, 8º andar

05804-900 – Jardim São luiz 

São Paulo (SP) Tel.: (11) 3748-1200

e-mail: comunicacaocsc@solvi.com

ESSENCIS SOluçÕES AMBIENTAIS

Diretor Presidente: Carlos Roberto Fernandes

R. Itapeva, 538 – 11º ao 13º andar 

Bela Vista - 01332 -000 - São Paulo (SP)

Tel.: (11) 3848-4500 – Fax: (11) 3848-4551

e-mail: essencis@essencis.com.br

www.essencis.com.br

GRI – GERENCIAMENTO DE RESíDuOS 

INDuSTRIAIS

Diretor Presidente: Ciro Cambi Gouveia

Rua Presidente Costa Pinto, 33

Mooca – 03108-030 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 2065-3500 – Fax: (11) 2065-3741

e-mail: gri@solvi.com

www.grisolvi.com.br

KOlETA AMBIENTAl

Diretor Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva

Av. Pastor Martin luther King Júnior, 8745

Colégio – 21530-012 – Rio de Janeiro (RJ)

Tel.: (21) 3278-9300 – Fax: (21) 3278-9331

e-mail: koletarj@koleta.com.br

www.koleta.com.br

VEGA ENGENHARIA AMBIENTAl

Diretor Presidente: Carlos Alberto de Alves Almeida Jr.

Rua Clodomiro Amazonas, 249 – 1º andar

Itaim Bibi – 04537-010 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 3491-5133 – Fax: (11) 3491-5134

e-mail: vega@vega.com.br

www.vega.com.br

RElIMA AMBIENTAl S.A.

Diretor Presidente: Marcelo Cicconi

Av. Tomas Marsano, 432

Surquillo - lima 34 - Peru

Fone: (511) 618-5400 - Fax: (511) 618-5429

e-mail: informes@relima.com.pe

www.relima.com.pe

SOlVí SANEAMENTO

Diretor Presidente: Luiz Augusto Rosa Gomes

Rua Bela Cintra, 967 – 10º andar

01415-000 – Consolação

São Paulo (SP) Tel.: (11) 3124-3500

e-mail: solvi@solvi.com

www.solvi.com

SOlVí VAlORIZAçãO ENERGÉTICA - SVE

Diretor Presidente: Latino Reginaldo de Carvalho

Rua Bela Cintra, 967 – 10º andar

01415-000 – Consolação 

São Paulo (SP) Tel.: (11) 3124-3500

e-mail: sve@solvi.com

www.solvi.com/sve

GPO

Diretor Presidente: Ronaldo Gaspar

Av. Tancredo Neves, 1632 - Sala 2.011

Ed. Salvador Trade Center - Torre Norte

41820-020 – Salvador (BA) 

Tel.: (71) 3114-5300 – Fax: (71) 3113-2008

www.solvi.com/engenharia

contatos
3.4
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