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1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta as ações de educação ambiental e responsabilidade social da UVS  

Termoverde. A partir de janeiro de 2011, a TERMOVERDE Salvador S.A., foi criada visando à 

produção de energia elétrica através do biogás gerado pela degradação da matéria orgânica do lixo 

depositado no AMC – Aterro Metropolitano Centro administrado pela BATTRE. A partir de janeiro 

de 2020 internalizou  as  atividades  de  operação  e  manutenção  da usina assumindo 100% da 

responsabilidade pelo processo, antes terceirizado pela AB ENERGY. 

A ocorrência de metano no aterro de resíduos ocasiona impactos ambientais relacionados com as 

partes interessadas e contribui para o agravamento do efeito estufa devido ao elevado poder 

calorífico deste gás. Com o sistema  de  exaustão  ativa diretamente implantado no maciço, o gás 

metano é exaurido do aterro e enviado  para  tratamento  na  estação  de biogás e, a seguir 

transferido para a Termoverde.  

A Termoverde busca desenvolver suas atividades com integridade para o bem, em parceria cidadã 

com a sociedade, aplicando e operando tecnologias inovadoras na produção de energia elétrica. 

Como UVS – Unidade de Valorização Sustentável do Grupo Solví, tem por princípio também, gerar 

riquezas para a sociedade de forma sustentável e ser por ela reconhecida como relevante para a 

qualidade de vida das pessoas das cidades onde opera. Atua também com foco na criação de valor 

compartilhado, no fortalecimento da comunicação e do relacionamento com a sociedade e na 

redução dos impactos negativos decorrentes de suas operações ao nível máximo, sendo suas ações 

realizadas a partir da análise de 3 indicadores principais, sendo estes: o nível de percepção positiva 

da sociedade em relação à empresa, o grau de conhecimento da sociedade em relação à empresa 

e seus serviços e, o índice de geração de riqueza. 
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1.2 Grupos de Stakeholders prioritários  - necessidades e expectativas: 
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2. INTRODUÇÃO 

Ser uma Unidade de Valorização Sustentável – UVS, significa que trabalhamos com integridade na 

“Geração e comercialização de energia elétrica produzida a partir do gás metano” e, através das 

nossas ações, buscamos deixar um legado para sociedade e, assim, fazermos o bem para as pessoas 

e para o planeta. 

Como Unidade de Valorização Sustentável – UVS, a Unidade Termoverde  tem sua gestão voltada 

para geração de valores social, ambiental, institucional e econômico para todos os grupos de 

pessoas que interagem de alguma forma com a empresa e para o meio ambiente, produzindo 

riquezas e valores para toda a sociedade, tornando possível proporcionar a sustentabilidade da 

empresa, como também da sociedade em que está inserida. São pilares que norteiam nossa gestão: 

 

O maior desafio no cenário atual é que a UVS seja reconhecida pela sociedade como um negócio 

que beneficie não só o meio ambiente, como também a população. Atualmente não é possível 

pensar no crescimento econômico sem atrelá-lo à preservação ambiental e principalmente ao 

progresso social.  
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O Mapa de Riquezas, é uma ferramenta essencial para a UVS, pois reúne além das riquezas geradas, 

subsídios para o planejamento e desenvolvimento do Programa Parceira Cidadã com a Sociedade. 

As riquezas prioritárias são identificadas a cada ano e, neste sentido, os esforços são concentrados 

para que a sociedade não seja só mantida informada sobre o que está sendo realizado, mas que 

participe na definição das ações. Dessa forma, o Programa de Parceria Cidadã com a Sociedade – 

PPCS, pode ser desenvolvido com eficiência, trazendo resultados positivos e transformadores para 

toda a sociedade. 

Para manter as ações implementadas com êxito, é mantido um diálogo continuo com os seus 

diversos grupos de Stakeholders, proporcionando uma escuta através dos encontros, reuniões, 

rodas de diálogo, canais de comunicação, pesquisas de satisfação, visitas, projetos, entre outros. 
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3. INDICADORES ESTRATÉGICOS DA UVS 

Os indicadores estratégicos da UVS, servem como base para uma percepção mais clara da 

implementação das riquezas mediante mensuração sobre a efetividade na perenização do negócio. 

 
 

A Pesquisa de Satisfação dos Stakeholders 2019 realizada com a comunidade do entorno da 

Termoverde, e aplicada pela empresa contratada Patativa. A pesquisa gerou uma avaliação da UVS 

entre 4-5, considerada positiva. Após análise dos dados, o nível de percepção positiva foi de 75%. 

 

 

 
Gráfico 1. Avaliação da UVS TERMOVERDE/Relatório PATATIVA 2019 

• Pesquisa de Coleta de 
Percepção [aplicada 
anualmente]

NPP – Nível de 
Percepção Positiva

GC – Grau de 
Conhecimento

• Mapa de Riquezas 
[resultante anual dos 
indicadores do Mapa de 
Riquezas]

IGR – Índice de 
Geração de 

Riqueza
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4. RIQUEZAS GERADAS E AÇÕES ASSOCIADAS  

 

Quadro 1. Riquezas geradas e ações associadas – Termoverde. 

RIQUEZAS GERADAS 
    

AÇÕES / PROJETOS / TECNOLOGIAS 
IMPLEMENTADAS  

1. PROMOÇÃO DE 
CONSCIENTIZAÇÃO/EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

- Programa Cuidando do Planeta, com foco na educação 
ambiental para estímulo a coleta seletiva nas escolas; 
- Projeto de Educação Ambiental Arte Vida em parceria com a 
BATTRE para as comunidades do entorno visando orientar para 
o descarte correto e seletivo dos resíduos, reaproveitamento e 
retirada de pontos de descartes inadequados; 
 

2.  PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  - Projeto de preservação e conservação ambiental em parceria 
com a BATTRE, denominado Mel da Mata (Abelhas Uruçu - 
melíponas scutellares). 
 

3.  AUMENTO DE CONHECIMENTO E 
POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
DE MUNÍCIPES / CLIENTES SOBRE 
SERVIÇOS QUE IMPACTAM SEU DIA 
A DIA 

- Programa de Portas Abertas – Visitas Técnicas Monitoradas; 
- Rodas de Diálogo;  
- Central de Atendimento Comunidade / CAC 
 

4.  MELHORIA NA COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL COM 
FORTALECIMENTO DA IMAGEM DO 
SETOR E EMPREENDIMENTO 

- Pesquisas com comunidades, clientes e fornecedores  

5.  COMPROMISSO E APOIO ÀS AÇÕES 
ÉTICAS 

- Semana de Integridade;  
- Campanhas solidarias para doação de agasalhos, cestas 
básicas, brinquedos, etc; 
-  Dia do Voluntariado; 
- Palestras e ações voltadas para Programa de Integridade, 
Código de Conduta, Política Anticorrupção, etc. 
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5. AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS PARA STAKEHOLDERS EXTERNOS 

5.1 Projetos Socioambientais e de Educação Ambiental. 

5.1.1 Programa Cuidando do Planeta: 

O programa TERMOVERDE E VOCÊ CUIDANDO DO PLANETA é uma ação socioeducativa 

promovida pela Termoverde, visando esclarecer e orientar, aos alunos, acerca da 

importância da coleta seletiva do lixo domiciliar, da utilização racional de energia e das 

fontes alternativas da produção de energia.  

      As seguintes temáticas são trabalhadas: 

 Respeito aos espaços públicos e bens comuns; 

 Relevância do Lixo e da coleta seletiva; 

 Impactos ambientais; 

 5Rs + DT; 

 Destinação adequada do resíduo sólido urbano;  

 Utilização racional de energia; 

 Fontes alternativas de geração de energia; 

 Geração de energia com biogás de aterro; 

 Benefícios da captação e uso do biogás de aterro; 

 Como cada indivíduo pode fazer a diferença para garantia da qualidade ambiental. 

 

5.1.2 Visita do Programa Termoverde e você cuidando do planeta às escolas (ações 

pedagógicas): 

 

Os alunos que participam do projeto têm a experiência de vivenciar um programa de 

auditório, realizada por uma equipe de teatro, onde serão envolvidos com os conteúdos 

por meio de brincadeiras e competição entre times.  Objetivando o aprendizado por meio 

de um ambiente leve e divertido, o Programa Termoverde e você cuidando do planeta, não 

deixa de ser uma aula, rica em informações e aprendizados sobre temas atuais e 

importantes para a saúde do nosso planeta. 
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a) Distribuição de material didático pedagógico: 

Com a participação no projeto, os alunos ganham como brinde uma cartilha com 

informações sobre os problemas relacionados a geração de resíduos, conceitos e 

diferenças entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário, o caminho que o resíduo 

percorre das nossas casas até o aterro, o processo de geração de energia elétrica que 

ocorre na Termoverde, como funciona a Termoverde, a transformação de energia e os 

benefícios ao meio ambiente decorrentes deste processo, além de dicas para atitudes 

mais conscientes.   
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OBJETIVO GERAL 

Promover a educação ambiental de forma interativa, desenvolvendo valores, 

conhecimentos e habilidades voltados para a conservação, recuperação e melhoria do 

meio ambiente, com destaque para as questões relacionadas à coleta seletiva do lixo 

urbano, destinação final adequada e a importância da captação de biogás de aterro para 

produção de energia limpa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover a discussão das questões ambientais, com destaque para a problemática do lixo 

urbano, objetivando a sedimentação de uma consciência crítica sobre a mesma; 

 Incentivar a sistematização e disseminação de práticas e atitudes comprometidas com a 

defesa do meio ambiente; 

 Fomentar o entendimento de que a educação ambiental é, antes de qualquer coisa, um 

exercício de cidadania; 

 Contribuir para que cada cidadão atue como agente multiplicador de práticas e atitudes 

comprometidas com a preservação e solução dos problemas ambientais; 

 Incentivar a manifestação dos jovens, na prática responsável e na motivação de seus 

familiares e amigos para a melhoria dos serviços de limpeza urbana e melhoria da 

qualidade de vida nas comunidades onde vivem. 

 

Figura 1. Ações do Cuidando do Planeta  
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Figura 2. Ações do Cuidando do Planeta  

 

 

Figura 3. Ações do Cuidando do Planeta 
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Figura 4. Gestores e parceiros do Programa Cuidando do Planeta.  

 

             Quadro 2. Indicadores Programa Cuidando do Planeta 

5.1.2 Projeto Pegada Socioambiental          

 

        A Termoverde realizada em parceria com a UVS Battre o Projeto Pegada Socioambiental, o qual 

tem o objetivo de promover o sequestro de Carbono da atmosfera, pelas árvores plantadas, 

contribuindo assim para não aumentar o efeito estufa. A parceria composta por insumos, 

equipamentos e mão de obra, promove juntamente com a Equipe do Centro de Monitoramento 

da Fauna e Flora do AMC – CEMFF, atividades com as comunidades vizinhas para a ampliação do 

conhecimento dos moradores envolvidos para a importância das áreas verdes, contribuindo assim 

também para a melhoria da qualidade ambiental dos espaços e, consequentemente, a 

recuperação de áreas degradadas e melhoria  dos aspecto paisagístico da cidade com a retirada 

de pontos viciados na cidade de Salvador e região metropolitana. O Projeto teve grande 

participação no Climate Week 2019 e contribui para o desenvolvimento sustentável e os Objetivos 

da ONU. 

        

 

6 

2 
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Figura 5, 6 e 7 . Climate Week 2019 
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    Quadro 3. Sequestro de carbono 2019/Pegada Sustentável(Dados CEMFF/AMC). 

 

Quantidade de mudas doadas para eliminação  
de pontos viciados 

Pontos eliminados em m² 

 

12.942  18.118,80 

     Quadro 4. Quantitativo de Pontos eliminados 2019 (Dados CEMFF/AMC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5 e 6. Ações de Eliminação de pontos viciados  

5.1.3 Programa de Visitas Técnicas  

O Programa de Visita Técnica monitorada faz parte do Programa Portas Abertas e consiste em 

receber da sociedade, a fim de conhecer a UVS, sua forma de operação, de saúde e segurança, e 

seus projetos socioambientais com as comunidades do seu entorno. O processo tem início com 

agendamento da visita, quando é repassado os procedimentos básicos da UVS. Além de escolas e 

universidades, são agendadas visitas com empresas e instituições.  

 

Após a chegada na Unidade, inicialmente, os visitantes se reúnem em um auditório onde, através 

de projeção em slides, conhecem toda a Operação do Aterro, geração de biogás e a produção de 

energia limpa na Termoverde. São apresentados também os projetos ambientais relacionados às 

condicionantes ambientais e os projetos de Educação Ambiental. Logo após, realizam visita de 

campo as áreas operacionais da BATTRE e da Termoverde, sendo finalizada no Horto Mata 

Atlântica (BATTRE) sendo apresentados os viveiros de mudas nativas oriundas da nossa Mata 

Atlântica, o viveiro ornamental e o espaço meliponários polinizadores com o  Projeto Mel da Mata, 

o qual mantem colônias de abelhas uruçu Melíponas scutellares (sem ferrão) que tem o objetivo 

Mudas Doadas/Plantadas  Equivalente em carbono sequestrado em função 
do plantio de mudas nativas (toneladas) 

15.436 2.778,48 
                                     (Aproximado) 
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de promover a polinização cruzada do material genético florístico da nossa área de Proteção 

Ambiental. 

 

  
 Figuras 7 e 8. Programa de Visitas a Termoverde – Portas Abertas.  

 

Figura 9. Programa de Visitas ao Horto Mata Atlântica – Portas Abertas 
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5.1.4 Rodas de Diálogo 

As Rodas de Diálogos possibilitam um encontro com as comunidades do entorno com vistas a 
apresentar as UVS, os valores e as riquezas geradas. Esta é uma oportunidade para ouvir as 
comunidades e trocar informações. É a partir dos encontros e das Rodas de Diálogo que as ações 
e projetos se solidificam, tornando possível uma relação mais harmonia e amigável.  

       

 

Figura 10. Roda de Diálogo - 2019 

 

 

Figura 11. Roda de Diálogo - 2019 
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5.1.5 Dia do Voluntariado 

O DIA DO VOLUNTARIADO – DV, é uma ação voltada para atendimento de instituições que estejam 

inseridas, principalmente, nas comunidades do entorno do entorno da UVS, que normalmente são 

indicadas pelos colaboradores que residem nessas localidades. A ideia tem como objetivo 

incorporar nos colaboradores o desejo efetivo de se doar para quem precisa em ações que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e suas instituições. Ser voluntário é 

exercer o seu papel de cidadão. A Termoverde em maio e setembro realizou em parceria com a 

UVS BATTRE, o 22º e 23º Dia do Voluntariado, respectivamente.  

            
                Figura 12. Realização do 22º Dia do Voluntariado 

                 
                       Figura 13. Realização do 23º Dia do Voluntariado 

 

Quantidade de 
eventos/edições 

Quantidade de 
Instituições 

Quantidade de 
beneficiados 

diretos 

Quantidade 
de 
voluntários 

2 2            600 100 

                                                     Quadro 5. Ações do Dia do Voluntariado - 2019 
 



UNIDADE DE VALORIZAÇÃO SUSTENTÁVEL - TERMOVERDE 

17 

 

 
 

5.1.6 Projeto Mel da Mata  

O Projeto Mel da Mata é um projeto para a implantação de meliponários nas áreas do AMC 

BATTRE. Surge em 2018 da iniciativa de promover o enriquecimento das áreas do PRAD, visando 

a melhoria do processo de polinização natural e possibilitando o aumento da produtividade e 

fertilidade das espécies da flora local que dependem da polinização cruzada, 

consequentemente, acelerando o processo de regeneração natural do ambiente. Além disso, 

ser mais um atrativo, nas ações de Educação Ambiental com seus visitantes e comunidades do 

entorno, para a conservação da Mata Atlântica da área da APA Joanes Ipitanga e principalmente 

conservação da espécie.  Em janeiro de 2019 teve suas caixas duplicadas para 2 e em junho para 

4. Em dezembro de 2019 com a duplicação das caixas chegamos a 6 caixas. Considerando que 

cada caixa pode ter em torno de 3.000 indivíduos, estamos com cerca de 18.000 indivíduos 

conservados e protegidos.  

 

  

Figuras 14 e 15. Caixa de abelhas implantada em 2018 e 1 ano após a implantação. 
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5.1.7 Campanhas solidarias  

 

Em dezembro de 2019 foi realizado em parceria com a  BATTRE e a Secretaria de Saúde de Lauro 

de Freitas o Natal Feliz com a Comunidade de Quingoma. Na ocasião foram distribuídos lanches 

e presentes para crianças da comunidade e entregues mais de 100 presentes na localidade. A 

presença da mamãe Noel trouxe ainda mais alegria para as crianças. 

  

Figura 16 e 17. Entrega de lanches e presentes. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Figura 18. Natal Feliz – Grupo de Organizadores e parceiros 
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6. AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS PARA STAKEHOLDERS INTERNOS 

6.1 Projetos sociais Projeto Coleta Seletiva 

O projeto Coleta Seletiva da UVS Termoverde tem o objetivo de sensibilizar os colaboradores 

propiciando o conhecimento dos mesmos sobre a importância da segregação de resíduos em 

benefício da preservação dos recursos naturais e ao desenvolvimento sustentável. As ações de 

sensibilização realizadas para este fim, possibilitam uma mudança de hábito e comportamento 

que é ampliada para a vida pessoal dos colaboradores. Os resíduos descartados pelos 

colaboradores através da coleta seletiva são posteriormente armazenados na Central de Resíduos. 

Posteriormente são coletados por uma Cooperativa de Resíduos Recicláveis cadastrada pela 

Prefeitura.  No ano de 2019, no período de julho a dezembro, foram doados 480kg de resíduos à 

Cooperativa Canore.  

A ação foi realizada em parceria com a BATTRE. 

2019 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

Quantidade total 

resíduos reciclados da 

geração interna da 

UVS em toneladas 

30 60 80 100 120 90 480 

Figura 19. Dados Portal PPCS - 2019 
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6.2  Programa de Integridade Sustentável - PIS  

O Programa de Integridade Sustentável - P.I.S., contempla iniciativas para disseminar e fortalecer 

a prática, de forma que os valores do Grupo Solví e da U.V.S, sejam referência individual e coletiva 

para as atitudes e comportamentos de cada colaborador, de forma que todos atuem nas U.V.S. 

pautados pelos mesmos valores e princípios éticos, fortaleçam a reputação e a imagem interna e 

externa das U.V.S., caracterizando todos os seus relacionamentos como sendo compostos por 

atitudes corretas, justas, adequadas e voltadas para o bem comum. Do mesmo modo, ofereçam 

diretrizes e parâmetros de conduta e ética a serem observados nas relações com os 

colaboradores, acionistas, clientes, comunidades onde atua, concorrentes, empresas coligadas, 

fornecedores, prestadores de serviços, órgão públicos e demais partes interessadas e criem 

mecanismos de consulta e conformidade à conduta ética esperada dos colaboradores, 

fornecedores e prestadores de serviços das U.V.S.  

Além das ações diárias, é realizado no mínimo anualmente a Semana da Integridade, na qual 

várias ações especificas são desenvolvidas, buscando maior interação entre os colaboradores 

diretos e indiretos, bem como os fornecedores/parceiros. O programa de Integridade também é 

divulgado para a comunidade do entorno, promovendo assim a disseminação de informações de 

valores éticos para o bem. O Programa de Integridade é formado por diversos componentes, 

dentre eles: 

 Código de Conduta e as Políticas: 

 Antissuborno e Anticorrupção; 

 Conflitos de Interesses; 

 Doações e Patrocínios;  

 Presentes, brindes e hospitalidades; 

 Fusões, aquisições e outras operações societárias; 

 Relacionamento com terceiros; 

 Interação com o Poder Público; 

 Gestão de Riscos; 

 Política de Gestão de Consequências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 20 e 21. Semana de Integridade 2019. 
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7. CONCLUSÃO 

A Termoverde vem cumprindo o seu papel como Unidade de Valorização Sustentável, 

promovendo mudanças de comportamento e paradigmas, atuando de forma efetiva na melhoria 

da qualidade de vidas das pessoas e garantindo a qualidade ambiental da área que é influenciada 

por sua operação, principalmente no seu entorno. Para 2019 o Programa Parceria Cidadã com a 

Sociedade – PPCS, ampliou suas ações com mais atividades junto as comunidades, promovendo 

uma sinergia que além de bem-estar e qualidade de vida proporciona compromisso e 

responsabilidade socioambiental.  

Além disso, e entendendo que suas ações, projetos e programas se inter-relacionam, promovem 

conhecimento com sustentabilidade, ética e integridade, garantindo assim uma relação mais 

duradoura com as comunidades do seu entorno. Suas ações ainda estão relacionadas com o 

desenvolvimento sustentável do planeta através da sua contribuição para atendimento dos 

objetivos 11, 12 e 13 do desenvolvimento sustentável publicado pela Organização das Nações 

Unidas. 

 

Danilo Laert Lago Brito. 
Gerente Operacional – Termoverde Salvador. 

 

 

Salvador/BA, 13 de janeiro de 2020. 
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