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Via Mangue

O projeto, no Nordeste, consiste 
na construção de vias sobre os 
manguezais para a melhoria do 
trânsito da zona sul do Recife. Com 
delicadas características ambientais 
e sociais, o empreendimento terá 4,7 
quilômetros de extensão e incluirá 
ciclovias.

Óleo e Gás

A receita líquida do segmento de 
serviços de óleo e gás aumentou 
70,5%. No mesmo período, a 
companhia ampliou sua frota 
operacional em 50%, totalizando 
nove sondas de perfuração terrestre 
e seis marítimas.

Metrô Barra 

A Linha 4 do metrô do Rio de 
Janeiro terá, aproximadamente, 
16 quilômetros de extensão e será 
entregue para os Jogos Olímpicos. 
Contará com seis estações ao longo 
do trajeto entre a Barra da Tijuca e a 
zona sul da cidade. 

Comperj

O Consórcio QGGI, liderado 
pela CQG, é responsável pela 
construção de duas Unidades de 
Hidrotratamento (HDTs) e suas 
respectivas subestações de energia 
elétrica. Essas unidades removerão 
enxofre do combustível, tornando-o 
menos poluente.

Expresso Monotrilho Leste

O empreendimento é o primeiro 
desse tipo de modal no Brasil e o 
maior em capacidade de passageiros 
no mundo. A projeção é transportar 
até meio milhão de pessoas por 
dia, entre Vila Prudente e Cidade 
Tiradentes, na capital paulista.

Internacional

Incremento dos negócios em 
Angola e na República Dominicana 
e estruturação da operação na 
Argentina. No Peru, o Grupo participa, 
pela primeira vez, de uma concessão 
fora do Brasil, em trecho da rodovia 
Interoceânica Sur.

DESTAQUES 2011 — PRINCIPAIS FATOS
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Energia de biomassa

Projeto-piloto no estado do 
Maranhão, de geração de energia 
utilizando biomassa a partir de 
resíduos de florestas plantadas e 
culturas de ciclo curto.

Saneamento

A Saneamento Ambiental Águas do 
Brasil (Saab) obteve êxito na licitação 
para tratamento e coleta de esgoto 
da zona oeste da cidade do Rio de 
Janeiro, beneficiando cerca de 1,8 
milhão de pessoas. 

Energia eólica

Constituição da Queiroz Galvão 
Energias Renováveis, uma empresa 
que já nasceu entre as maiores do 
país no segmento, com ativos de 810 
megawatts de capacidade total.

Limpeza urbana de São Paulo

A Vital Engenharia Ambiental 
participa do consórcio que opera 
50% da limpeza urbana da cidade 
de São Paulo, atendendo 13 regiões 
administrativas. Diariamente, são 
varridos cerca de 3.500 quilômetros 
de vias públicas, além de outros 
serviços especiais, como a limpeza 
de monumentos. 

Exploração e Produção

A QGEP realizou uma oferta pública 
de ações em fevereiro de 2011, no 
que foi considerado o maior IPO 
(Initial Public Offering) do ano, cap-
tando um total de R$ 1,5 bilhão, e 
hoje opera com um valor de mer-
cado estimado em R$ 4 bilhões. É 
o primeiro operador brasileiro em 
águas ultraprofundas após aquisição 
do bloco BS-4.

Agroindústria

O processo de verticalização da 
Queiroz Galvão Alimentos marcou a 
transformação da atividade agrícola 
em agroindustrial, com a produção 
de concentrados de sucos de frutas 
para atender à demanda nacional 
e internacional. 
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APRESENTAÇÃO

Este relatório de 2011 traz as informações consolidadas 

sobre o desempenho econômico e os principais destaques 

operacionais das áreas de negócios do Grupo Queiroz 

Galvão, reunindo as dimensões econômica, ambiental 

e social, para todos os seus públicos de interesse e 

a sociedade em geral. O período abrange as ações 

desenvolvidas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2011.

É o primeiro relatório da companhia que segue os princípios 

da Global Reporting Initiative (GRI), uma organização não 

governamental internacional, com sede em Amsterdã, 

na Holanda, cuja missão é desenvolver e disseminar 

globalmente diretrizes para a elaboração de relatos de 

sustentabilidade, que são utilizadas de forma voluntária pelas 

grandes empresas do mundo. 

O escopo utilizado para a coleta de informações dos 

indicadores de desempenho e setoriais corresponde, 

inicialmente, à Construtora Queiroz Galvão – maior área de 

negócios do Grupo em faturamento – e à Queiroz Galvão 

Exploração e Produção (QGEP) – primeira companhia 

de capital aberto da organização. As informações estão 

disponíveis para consulta no site: 

www.queirozgalvao.com

Lançamento de vigas na obra do Expresso Monotrilho Leste, São Paulo (SP).
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FATURAMENTO

(R$ milhões) 2008

5.526

2009

6.955

2010

7.404

2011

6.330

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(R$ milhões) 2008

1.468

2009

1.584

2010

1.981

2011

2.261

EBITDA

(R$ milhões) 2008

839

2009

865

2010

968

2011

218

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

2008

30 mil

2009

35 mil

2010

37 mil

2011

40 mil

TOTAL DE ATIVOS

(R$ milhões) 2008

5.952

2009

7.045

2010

9.091

2011

10.648

INDICADORES FINANCEIROS CONSOLIDADOS
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FATURAMENTO POR ÁREA 

DE NEGÓCIOS

Desenvolvimento de Negócios (6%)

Construção (61%)

Participações e Concessões (10%)

Engenharia Ambiental (10%)

Desenvolvimento Imobiliário (9%)

Exploração e Produção (4%)

6%

4%

9%

10%

10%

61%
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Além da busca permanente por eficiência 

em todas as operações, nossas decisões 

têm sido pautadas por uma visão de longo 

prazo, que sustente o desenvolvimento 

dos países onde atuamos

Os efeitos da crise econômica mundial de 2008, ao 

contrário do projetado pelos analistas, não arrefeceram 

ao longo de 2011. Os sinais de agravamento do 

quadro persistiram, a recuperação dos mercados 

não veio, e a estagnação continuou dominando a 

Europa. Nos Estados Unidos, a ligeira melhora de 

alguns indicadores não foi suficiente para impulsionar 

uma recuperação consistente. Consequências da 

crise acabaram alcançando também os países em 

desenvolvimento. Estudos do Fundo Monetário 

Internacional sobre as perspectivas econômicas 

apontavam para um incremento no nível de atividade, 

ainda que de forma desequilibrada: mais forte nas 

economias em desenvolvimento e menos intenso 

nas economias avançadas. Ao longo do ano, porém, 

o quadro foi se tornando cada vez mais difícil, com a 

identificação da desaceleração do crescimento e do 

aumento dos riscos sistêmicos.

O Brasil iniciou 2011 embalado pelo intenso 

crescimento do PIB de 2010 e com pressões 

inflacionárias oriundas do aquecimento do mercado 

interno, decorrente, em especial, da grande oferta 

de crédito, que repercutia nos preços dos bens e 

serviços. Ao mesmo tempo, a transição dos governos 

estaduais e federal também trouxe uma mudança 

de ritmo, inerente ao primeiro ano de administração, 

principalmente no segmento de infraestrutura. No 

segundo semestre, as medidas restritivas ao crédito 

adotadas para se contraporem à aceleração dos preços 

e a contínua instabilidade no exterior provocaram uma 

redução no nível da atividade econômica.

Para o Grupo Queiroz Galvão, a soma desses fatores 

também criou impactos, os quais estão refletidos 

tanto no faturamento quanto no EBITDA apurados 

ao final do exercício. Houve também outro elemento 

determinante: o desempenho do Estaleiro Atlântico 

Sul, que enfrentou o desafio de ser edificado ao 

mesmo tempo que se construía o seu primeiro grande 

navio. A curva de aprendizagem, característica de um 

processo de retomada da indústria naval, contribuiu 

para prejudicar o resultado observado. Tratou-se de 

uma fase em que o grande empenho realizado foi no 

MENSAGEM DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO
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sentido de superar barreiras, como o gap de mão de 

obra especializada e a formação de uma cadeia de 

fornecedores de insumos adequada, sobretudo para 

atender à política de conteúdo nacional. Entretanto, 

mesmo nesse ambiente adverso, o estaleiro 

entregou à Petrobras o maior casco de plataforma 

semissubmersível já construído no Brasil, o chamado 

lowerhull, da P-55, além do petroleiro João Cândido 

à Transpetro, com todas as provas de mar realizadas 

com amplo sucesso, obtendo também todas as mais 

relevantes certificações.

Além de contar com o Estaleiro Atlântico Sul, 

produzindo petroleiros, drill ships e plataformas 

offshore, em apoio à indústria petrolífera, o Grupo 

conta também com a coligada Quip S.A., responsável 

pela construção das plataformas P-55, P-58, P-62 e 

P-63, que terão capacidade de produção de até 720 

mil barris de petróleo por dia, número expressivo, 

equivalente a mais de 30% da produção nacional atual, 

estimada em 2 milhões de barris por dia.

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a demanda de 

investimentos para o pré-sal deverá superar US$ 400 

bilhões, em materiais, equipamentos, sistemas e 

serviços, até 2020. Com isso, as empresas instaladas 

no Brasil terão prioridade no fornecimento de bens 

e serviços para as crescentes atividades de óleo e 

gás. Nesse cenário, mais uma vez, destaca-se uma 

das principais características do Grupo: a forte e 

sinérgica atuação em toda a cadeia produtiva, desde a 

exploração e produção até a montagem de refinarias, 

passando por operação de sondas e construção de 

petroleiros e plataformas.

77
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Considerando essas grandes perspectivas para a exploração 

de petróleo no país, adquirimos participação, por meio da 

QGEP, primeira companhia de capital aberto do Grupo, nos 

blocos BS-4 e BM-S-8, ambos localizados na área premium 

do pré-sal brasileiro da Bacia de Santos.

No segmento de Serviços de Óleo e Gás apresentamos o 

maior crescimento operacional e financeiro desde o início 

de nossa atuação, em 1980. Vale destacar nesse contexto a 

entrada em operação de cinco novas sondas de perfuração: 

três terrestres, QG-V, QG-VIII e QG-IX, e duas marítimas para 

águas ultraprofundas, Lone Star e Alpha Star, esta última 

entregue à Petrobras antes do prazo previsto.

A excelência nos serviços de perfuração e a instalação 

de poços de petróleo, como também as campanhas 

exploratórias na área do pré-sal, nos trazem a confiança de 

que as perspectivas para 2012 e para os próximos anos vão 

se transformar em resultados muito positivos para todo 

o Grupo. 

No segmento de Construção, o Grupo teve a oportunidade 

de, mais uma vez, apresentar suas credenciais na área 

de soluções voltadas para mobilidade urbana – uma 

das grandes questões das metrópoles e que interfere 

diretamente na qualidade de vida de milhões de pessoas. 

O Expresso Monotrilho Leste, em São Paulo, merece 

destaque por ser o primeiro empreendimento desse modal 

de transporte no Brasil, além de ser o de maior capacidade 

de passageiros em todo o mundo. O Metrô Barra, a Linha 4 

do Rio de Janeiro, integra as iniciativas visando equacionar 

os problemas de trânsito da cidade e também prepará-la 

para receber os Jogos Olímpicos de 2016. Em Pernambuco, 

o projeto Via Mangue consiste no desenvolvimento de vias 

sobre os manguezais para a melhoria do trânsito da zona sul 

do Recife. 

No mercado internacional, conquistamos contrato na 

República Dominicana com o Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos (INDRHI), responsável pela execução das obras e 

pelo fornecimento de todos os bens e serviços necessários 

para a conclusão do Projeto de Desenvolvimento Agrícola 

Azua II; na Argentina, obtivemos o Registro Nacional de 

Construtores de Obras Públicas; e no Peru e na Venezuela, 

mantivemos uma atuação consistente. Em Angola, 

expandimos os negócios com a assinatura de contratos para 

novas obras viárias. África e Oriente Médio permanecem 

em perspectiva, dentro de uma estratégia de ampliação 

de mercados. Demonstramos assim, mais uma vez, nosso 

compromisso com o desenvolvimento de todos os países 

onde nos fazemos presentes.

Com foco nas tendências que apontam o desenvolvimento 

cada vez mais sustentável, direcionamos investimentos para 

a geração de energias renováveis – eólica e de biomassa. 

Nessa linha, consolidamos resultados expressivos por meio 

da constituição da Queiroz Galvão Energias Renováveis 

(QGER), empresa que já nasceu entre as maiores do país 

no segmento, com um portifólio que gerará 810 MW dentro 

dos próximos cinco anos. No mesmo sentido, prosseguimos 

com o plano de construção de pequenas centrais 

hidrelétricas – as PCHs, como a de Mucuri, no estado de 

Minas Gerais.

8 Grupo Queiroz Galvão - Relatório Anual 2011
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Outro bom resultado alcançado em 2011 foi a expansão da 

Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário (QGDI) na área 

de construção e comercialização de imóveis residenciais, 

comerciais e de lazer, que pode ser comprovada tanto 

em termos de lançamentos (31,4%) quanto de vendas 

contratadas (64,4%), comparando com ano anterior. Trata 

-se de um setor que continua a apontar para performances 

ainda mais promissoras nos próximos anos, considerando 

a demanda por projetos habitacionais e uma política de 

crédito que facilita o processo de aquisição – um cenário 

que se torna ainda mais atraente pela tendência de contínua 

redução de juros.

Também crescemos no setor de Engenharia Ambiental.  A 

Vital conquistou contratos importantes, como a operação 

de 50% da limpeza urbana da cidade de São Paulo-SP, que 

atende 13 regiões administrativas; a renovação de contrato 

de serviços de limpeza pública de Vitória e Vila Velha-ES; e o 

de serviços de limpeza pública, destinação e tratamento final 

dos resíduos de Foz de Iguaçu-PR.

Já por meio da coligada Saneamento Ambiental Águas do 

Brasil, obtivemos êxito na licitação para tratamento e coleta 

de esgoto da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde 

atenderemos, aproximadamente, 1,8 milhão de habitantes. 

Além disso, a recente aquisição de participação na empresa 

Águas do Amazonas permitirá a transferência de tecnologia 

que se mostra fundamental para atender a demanda por 

serviços de qualidade de parcela substancial da população 

do maior estado do país. Com isso, o número total de 

pessoas beneficiadas pelas atividades de saneamento do 

Grupo sobe para cerca 6 milhões.

O Grupo Queiroz Galvão tem por estratégia concentrar 

investimentos em segmentos que se complementam e que 

estão na base do desenvolvimento: infraestrutura, energia 

e óleo e gás. Um bom exemplo é a decisão de se tornar um 

relevante player na produção de cimento, em sociedade com 

importante grupo econômico brasileiro. A primeira unidade 

de produção está em construção em São Luís-MA, com 

início de operação previsto para o final de 2013.

O reconhecimento pelos serviços de qualidade nas áreas 

de engenharia e de construção pesada, obtido ao longo 

de quase 60 anos, nos habilita também para participar da 

forte demanda por obras de infraestrutura que se mostram 

fundamentais ao desenvolvimento do Brasil, da América 

Latina, da África e do Oriente. São empreendimentos 

que agilizarão o transporte de cargas (portos, aeroportos, 

ferrovias, estradas e hidrovias), garantirão o saneamento 

urbano e o abastecimento de água, gerarão e transmitirão 

energia a partir de diversas fontes e, sobretudo, contribuirão 

para a melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas.

Além da busca permanente por eficiência e sinergia em 

todas as operações, nossas decisões têm sido pautadas por 

uma visão de longo prazo, que sustente a transformação 

dos países onde atuamos – hoje e nas próximas décadas. 

Estamos, portanto, certos do caminho trilhado e cientes de 

nossas potencialidades, que devem ser e serão colocadas a 

serviço da construção de bases sólidas para o progresso e 

para o desenvolvimento social.

9



O GRUPO
Em sua trajetória sólida e responsável, a companhia sempre 
participou de empreendimentos fundamentais para o 
crescimento dos diversos países onde atua.
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Há 59 anos o Grupo Queiroz Galvão atua focado na oferta 

de infraestrutura para o crescimento do Brasil e de outros 

países, em diversos continentes. Desde o início de suas 

atividades, em 1953, no Recife (PE), está comprometido 

com o desenvolvimento e com o respeito ao meio ambiente 

e ao ser humano. 

Sediado no Rio de Janeiro, o Grupo reúne mais de 50 

empresas em áreas distintas, mas com atuação sinérgica: 

Construção, Desenvolvimento Imobiliário, Engenharia 

Ambiental, Óleo e Gás, Indústria Naval, Saneamento, 

Energia, Siderurgia e Alimentos.

A Construtora, por exemplo, contabiliza números 

expressivos: 30 mil quilômetros de rodovias, 95 quilômetros 

de pontes e viadutos, 58 quilômetros de túneis, 200 

quilômetros de metrôs, 58 quilômetros de ferrovias, 

3 milhões de metros quadrados de edificações, 600 

quilômetros de gasodutos, 1.728 megawatts de geração de 

energia e 1.500 quilômetros de linhas de transmissão. 

 

Pensando também em alternativas sustentáveis de geração 

de energia, a companhia investe em parques eólicos, usinas 

movidas a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas – PCHs. 

PERFIL

Uma das principais características do Grupo Queiroz Galvão 

é a sua forte presença em toda a cadeia produtiva de óleo 

e gás, com atuações que vão da exploração e produção até 

a montagem industrial, passando pela construção de navios 

petroleiros e plataformas. A QGEP é a única operadora 

qualificada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) no nível A, habilitada para exploração 

tanto onshore quanto offshore. 

A formação de patrimônio humano é entendida como 

estratégica, já que está na raiz dos serviços e produtos 

de qualidade pelos quais a companhia é reconhecida. Os 

sistemas de gestão integrados empregam tecnologia de 

ponta e seguem as normas internacionais de qualidade, 

meio ambiente, segurança e saúde.

Ao investir em iniciativas capazes de proporcionar condições 

sociais, econômicas e ambientais mais justas, a organização 

busca um diálogo transparente com as comunidades das 

áreas de influência de seus empreendimentos e com 

os demais grupos de stakeholders, para alcançar um 

crescimento cada vez mais sustentável.

Atuação do Grupo Queiroz Galvão no mundo
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VALORES

Há quase seis décadas os valores que norteiam o 

Grupo Queiroz Galvão estão intimamente ligados aos 

ensinamentos aplicados na família dos fundadores da 

companhia. 

Mais do que isso, os valores se revelam como segredo 

do progresso da Queiroz Galvão, responsáveis 

diretamente pela posição em que a organização se 

encontra hoje, tanto no Brasil quanto no exterior. Essa 

base forte, inserida no processo de governança do 

Grupo, tem permitido um crescimento sustentável 

ao longo dos anos e é uma herança repleta de 

ensinamentos que garantirá a perpetuidade de suas 

atividades.

Os valores alicerçam os planos da companhia para 

enfrentar a inconstância dos mercados. Eles são: 

Imutáveis – não importa a dimensão do desafio ou 

da dificuldade –; Inegociáveis – a postura diante 

dos negócios e dos relacionamentos é invariável 

–; Tradução da essência da marca – formam a 

identidade da companhia e implicam diretamente 

na imagem institucional percebida pela sociedade –; 

Definição de ética e moral – revelam o caráter do 

Grupo.

Independentemente da conjuntura mundial, dos 

ventos da economia, dos soluços do mercado, da 

alternância do poder ou da forma pela qual ele é 

exercido, as atitudes da Queiroz Galvão estão sempre 

ancoradas no Trabalho, na Qualidade, na Confiabilidade 

e na Lealdade.

 Trabalho: a senha para as realizações. Representa 

o caminho do afinco e da dedicação. Para o Grupo, 

apenas o trabalho exercido com honestidade e 

correção pode assegurar os resultados pretendidos.

 Qualidade: a gestão da qualidade e o 

aperfeiçoamento contínuo dos processos, produtos e 

serviços permitem que a companhia seja reconhecida 

e amplie a sua competitividade no mercado.

 Confiabilidade: os objetivos e os prazos são 

cumpridos em todas as relações de trabalho, 

garantindo a confiança nos produtos e serviços 

oferecidos pelo Grupo.

 Lealdade: o princípio que sustenta a união – o motor 

que gera a energia para cumprir os compromissos e 

superar 

os desafios.

Para o Grupo Queiroz Galvão, os valores não estão 

representados apenas por placas colocadas nos pilares 

de suas obras ou nas paredes de seus escritórios em 

todo o mundo. Eles são vividos e empunhados como 

bandeira por milhares de colaboradores, profissionais 

aos quais são transmitidos, mais do que metas e 

objetivos, ideais compartilhados pelos fundadores da 

companhia no passado e no presente.
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA

14 Grupo Queiroz Galvão - Relatório Anual 2011

*

*Este percentual equivale à 51% das 
ações ordinárias e assegura ao Grupo 
Queiroz Galvão o controle da QGOG
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



Companhia faz história com a construção do Monotrilho, 
em São Paulo, e do Metrô Barra, no Rio de Janeiro.

Ponte do Saber – a primeira ponte estaiada do Rio de Janeiro.
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A Construtora Queiroz Galvão (CQG), que deu origem ao 

Grupo em 1953, no Recife, tem sido uma impulsionadora 

de novos negócios, graças à sua atuação consistente nas 

diferentes áreas de infraestrutura e mercado privado de óleo 

e gás, gerando sinergia entre as empresas da organização. 

Hoje, atua nos seguintes segmentos: saneamento, recursos 

hídricos, portos e aeroportos, rodovias, pontes, túneis e 

viadutos, edificações, mercado industrial, hidrelétricas e 

linhas de transmissão, infraestrutura urbana, recuperação 

ambiental, ferrovias e sistemas metroviários. 

Em 2011, a Construtora deu início à estruturação das 

parcerias público-privadas (PPPs) e passou a dar foco ainda 

maior a iniciativas que demandem a alocação de 

recursos próprios. 

Entre os empreendimentos mais relevantes na área de 

infraestrutura, a companhia faz história com a construção do 

Monotrilho em São Paulo.

 Projeto pioneiro na América Latina, o Expresso Monotrilho 

Leste é um transporte de massa com 24,5 quilômetros 

de extensão. Do total, três quilômetros têm suas obras 

Obras do monotrilho, em São Paulo: tecnologia inédita no país.
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civis executadas exclusivamente pela CQG, com 450 

colaboradores e término previsto para o início de 2013. Os 

21,5 quilômetros restantes serão executados pelo Consórcio 

Expresso Monotrilho Leste, liderado pela Construtora, com 

previsão de conclusão em 2015. O empreendimento está 

orçado em R$ 2,4 bilhões.

 O empreendimento é o primeiro desse tipo de modal no 

Brasil e o maior em capacidade de passageiros no mundo: 

até 48 mil por hora/sentido, o que corresponde a mais de 

meio milhão diariamente. 

 Comparativamente a outros modais, o projeto tem menor 

impacto ambiental: por ser elétrico, não contribui para elevar 

a poluição do ar. Além disso, corre sobre pneus que deslizam 

em vigas, gerando baixos níveis de ruído.

 As intervenções urbanísticas foram estudadas de modo a 

garantir um tratamento paisagístico que torne o ambiente 

harmonioso, agradável e integrado ao dia a dia da população. 

O método construtivo causa a menor contaminação possível 

durante a fase de fabricação e amplia a utilização de 

materiais recicláveis na sua construção.
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Metrô Barra: a escavação dos túneis avança aceleradamente.

 A realização do empreendimento é a consolidação da 

parceria da CQG com a empresa canadense Bombardier, 

responsável pelo design, suprimento e instalação do 

sistema. Dos 54 trens que compõem o sistema, 53 estão 

sendo produzidos em uma fábrica da empresa instalada no 

município de Hortolândia, região de Campinas, no interior de 

São Paulo.

No Rio de Janeiro, a CQG concluiu, em 2011, a construção 

da primeira ponte estaiada do estado, a Ponte do Saber – 

projeto desenvolvido conjuntamente com a despoluição do 

Canal do Fundão. 

Ainda no rol das soluções urbanas, destaca-se a construção 

do Metrô Barra, visando também os Jogos Olímpicos 

de 2016. A Linha 4 do metrô terá, aproximadamente, 16 

quilômetros de extensão e será entregue em dezembro de 

2015, contando com seis estações construídas ao longo do 

trajeto. A expectativa é que 300 mil pessoas utilizem a nova 

linha, levando cerca de 35 minutos para ir da Barra à zona 

sul. A construção está em ritmo acelerado.

 As escavações do túnel de via sentido São Conrado, no 

Emboque Barra, completaram 1.400 metros. Um túnel para 

estacionamento de trens, com 379 metros, e outro de 

serviço, de 280 metros, foram concluídos.

 Na frente de trabalho Estação São Conrado, as contenções 

para estabilizar a região da encosta estão sendo finalizadas. 

Em dezembro de 2011, foi concluída a construção do túnel 

de serviço, com 177 metros de extensão, e as escavações 

dos túneis sentido Barra e Gávea já atingem 540 metros. 

 

 O total de túneis escavados, incluindo todas as frentes de 

serviço, contabiliza 2.559 metros.

 O trecho oeste, atualmente, conta com cerca de 1.300 

colaboradores diretos e indiretos e deve chegar a 2.200 com 

todas as frentes de serviço em operação. No trecho sul 

(General Osório-Gávea), o número estimado de funcionários 

é de 2 mil no pico das atividades.

No Nordeste, além da construção do Canal do Sertão, com 

250 quilômetros de extensão, em Alagoas, a CQG constrói a 

Via Mangue, em Pernambuco. O empreendimento consiste 

na construção de vias para a melhoria do trânsito da zona sul 

do Recife, com delicadas características ambientais 

e sociais.

 Para preservar o meio ambiente, a empresa desenvolve 

todo o projeto das vias sobre os manguezais.

 Cerca de 1.100 famílias residentes em áreas de risco 

estão sendo transferidas para locais com mais segurança e 

melhores condições.

 A Via Mangue, com 4,7 quilômetros de extensão, é 

composta de faixas de rolamento de veículos, calçadas para 
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pedestres e ciclovia. A obra conta ainda com a construção 

de dois elevados, oito pontes e duas alças de ligação e o 

alargamento da ponte Paulo Guerra e do viaduto 

Capitão Temudo.

Na área de geração de energia, a companhia também obteve 

um desempenho significativo em 2011.

 As obras da Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu 

(PA), foram iniciadas pelo Consórcio Norte Energia, do 

qual participa a CQG. O empreendimento terá capacidade 

total instalada de 11.233,1 megawatts, com previsão de 

entrada em operação de sua primeira unidade em 2015. 

A implantação da hidrelétrica adicionará 4.571 megawatts 

médios de energia ao sistema elétrico brasileiro, energia 

suficiente para abastecer 40% das residências de todo 

o país.

 Com previsão de operação para o primeiro semestre 

de 2012, a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Mucuri, no 

município de Carlos Chagas (MG), é um investimento da 

própria companhia. O empreendimento tem capacidade 

instalada de 22,5 megawatts e já aquece a economia das 

cidades da região do Vale do Mucuri com a geração de 500 

empregos diretos desde o início da construção, em 2010, 

priorizando a contratação de mão de obra local.

A Construtora Queiroz Galvão possui papel relevante na 

atuação do Grupo no que diz respeito à cadeia produtiva de 

óleo e gás, somando-se às áreas de exploração e produção; 

serviços de operação de sondas terrestres e marítimas; 

e indústria naval. Uma das líderes no mercado industrial 

de óleo e gás, destacou-se, em 2011, pelos projetos 

apresentados a seguir.

Refinaria do Nordeste Abreu e Lima (RNEST), 

em Pernambuco

 Localizada no município de Ipojuca, na Região 

Metropolitana do Recife, a RNEST será a primeira refinaria 

construída com tecnologia nacional e a única adaptada 

para processar 100% de petróleo pesado com o mínimo 

de impactos ambientais, além de produzir combustíveis 

com teor de enxofre menor do que o exigido pelos padrões 

internacionais mais rígidos.

Obras da Via Mangue incluem também oito pontes e dois elevados, além de alças de acesso.
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 O Consórcio Ipojuca, liderado pela CQG, está construindo 

a interligação da refinaria, por meio de tubovias, para 

alimentar todas as unidades. São mais de 30 mil toneladas 

de tubulação, com cerca de 10 mil homens trabalhando na 

execução. O término do projeto está previsto para 2014.

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj)

 Localizado numa área de 45 milhões de metros quadrados, 

no município de Itaboraí, o projeto é o maior da América 

Latina, e sua capacidade de processamento será de 165 mil 

barris de petróleo por dia, na primeira etapa. 

 O Consórcio QGGI, liderado pela CQG, é responsável pela 

construção de duas Unidades de Hidrotratamento (HDTs) 

e suas respectivas subestações de energia elétrica, que 

removerão enxofre do combustível, tornando-o 

menos poluente.

 Para apoiar as operações, foi construído um canteiro com 

50 mil metros quadrados, próximo às unidades. De acordo 

com a política de gestão de meio ambiente da CQG, as 

instalações possuem estação de tratamento de efluentes e 

sistema de armazenamento de produtos químicos, além de 

uma equipe consciente sobre coleta seletiva. A maioria dos 

colaboradores contratados reside nos municípios vizinhos, o 

que minimiza impactos socioambientais.

RNEST – a construção de tubovias é uma das atividades da CQG na refinaria.

QUIP: EXPERTISE EM EPC

Criada em 2005, a Quip S.A., com sede no 

Porto Novo da cidade de Rio Grande (RS), 

é uma empresa formada pela expertise 

de quatro grupos nacionais. A CQG tem a 

participação acionária de 33%. Especialista 

em implantar projetos sob a modalidade EPC 

(Engineering, Procurement and Construction), 

a empresa assume o desenvolvimento da 

engenharia e do detalhamento da obra, 

providencia os suprimentos, supervisiona os 

fornecedores e realiza a gestão logística. Além 

disso, executa a construção, a montagem, 

o treinamento, o teste de desempenho e, 

quando necessário, a operação assistida.
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POLÍTICA DE 

SUSTENTABILIDADE

A CQG decidiu implementar uma Política 

de Sustentabilidade em todo o seu Sistema 

de Gestão Empresarial. Por meio de uma 

linguagem simples e objetiva, ela define as 

diretrizes de uma empresa economicamente 

viável, ambientalmente correta e socialmente 

justa, a fim de conscientizar todos os 

colaboradores no que tange a tornar os 

processos da companhia mais sustentáveis.

Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro

Ainda na área de mercado industrial, a Construtora concluiu, 

em 2011, duas obras importantes da Reduc, que terão 

relevantes impactos para a economia e a sociedade.

 A unidade de Hidrodessulfurização (HDS) tem capacidade 

de processar até 5 mil metros cúbicos de nafta por dia para 

reduzir, de forma significativa, o teor de enxofre na gasolina, 

de 1 mil para 30 partes por milhão (ppm), sem mudanças 

nas características do combustível.

 O Plano de Antecipação da Produção de Gás (Plangás), 

realizado por meio de consórcio, cobriu os serviços de 

engenharia, suprimento, construção, comissionamento e 

operação assistida ao projeto.

 Os contratos receberam os prêmios de “Qualidade e 

Segurança” e “Meio Ambiente e Saúde”, respectivamente, 

como os melhores do ano de 2011, em evento organizado 

pelo programa de Implementação de Empreendimentos para 

a Reduc (IERC). 

Já no mercado offshore, a companhia ainda trabalha com 

quatro grandes projetos: a construção das plataformas P-55, 

P-58, P-62 e P-63, todas gerenciadas pela coligada Quip S.A. 

Essas quatro unidades terão capacidade de produção de até 

720 mil barris de petróleo por dia, número expressivo, que 

equivale a mais de 30% da produção nacional atual, de 

2 milhões de barris por dia.

Quip S.A., Porto Novo da cidade de Rio Grande (RS).
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Em 2011, a CQG também manteve os investimentos na 

construção das plataformas P-59 e P-60. São duas jack ups, 

com entregas em abril e julho de 2012, respectivamente, por 

meio do Consórcio Rio Paraguaçu, que tem participação 

do Grupo. 

Excelência na gestão de processos

Para assegurar resultados padronizados em todos os seus 

empreendimentos, a CQG implementa o Sistema de Gestão 

Integrado (SGI) em pleno atendimento às legislações dos 

países onde opera. Certificada nas normas internacionais 

ISO 9001 (gestão da qualidade), ISO 14001 (gestão 

ambiental) e OSHAS 18001 (gestão de saúde e segurança no 

trabalho), e no PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Hábitat) Siac Nível A, a companhia busca a 

excelência na gestão de seus processos. 

Análise de riscos

Antes do início da construção de cada empreendimento, 

a CQG desenvolve um programa de análise de riscos, 

incluindo a identificação, a quantificação e o controle – além 

de incentivar ações de prevenção de erros e dos fatores de 

riscos para seus colaboradores e clientes e para o 

próprio negócio. 

A Construtora e seus consórcios contam com constantes 

melhorias nas taxas de acidentes. A taxa de doenças 

ocupacionais diminuiu 29,15% de 2009 a 2011, e a de lesões 

sofreu redução de 0,49% no mesmo período. Em 2011, não 

houve óbitos.

Em 2012, a companhia dará continuidade à implementação 

de um software de segurança e saúde ocupacional para 

O bem-estar dos colaboradores é prioridade dos 
programas de saúde, treinamento e segurança.

obter maior controle e mais agilidade na transferência de 

dados entre as obras e a matriz. Ainda serão aplicadas listas 

de verificação em todos os projetos, com os objetivos de 

formar índices de conformidades e facilitar a identificação 

dos empreendimentos com maior necessidade de apoio.

Gestão de pessoas

Com foco no bem-estar e na qualificação de seus 

colaboradores, a CQG acredita que o respeito à vida é um 

aspecto fundamental no desenvolvimento do trabalho. 

Em 2011, ofereceu mais de 42 mil horas de treinamento, 

totalizando, em média, seis horas por trabalhador.
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Presente no mercado internacional desde 1984, a 

Construtora Queiroz Galvão (CQG) possui unidades distintas, 

que são responsáveis pela gestão dos negócios no exterior: 

América Latina, África Subsaariana, Norte da África 

e Oriente.

América Latina

Em 2011, a Construtora consolidou a sua atuação na América 

Latina com um expressivo faturamento, de mais de 200 

milhões de dólares. A receita foi resultado da estratégia de 

dividir a região em quatro grandes áreas – Cone Sul, Cone 

Norte, Venezuela e América Central e Caribe –, com diretores 

que ganharam mais autonomia e o suporte necessário da 

matriz para a gestão local dos projetos. 

 Na República Dominicana, a unidade conquistou o 

contrato com o Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

(INDRHI). Os trabalhos abrangem a execução das obras e o 

fornecimento de todos os bens e serviços necessários para 

a conclusão do Projeto de Desenvolvimento Agrícola Azua 

II – Pueblo Viejo.

 No Peru, a CQG participa, pela primeira vez, de uma 

concessão fora do território nacional. Trabalhou no projeto 

de construção do trecho Inambari-Azangaro do Corredor 

Interoceânico Sul, que liga o país ao Brasil, e, desde julho de 

2011, está em operação no pedágio da SurPeru. 

 Na Argentina, a empresa obteve o Registro Nacional de 

Construtores de Obras Públicas.

 Na Nicarágua, a companhia participa do projeto da 

construção da Hidrelétrica de Tumarin, em parceria com a 

Eletrobras e o governo local. Tumarin, que tem capacidade 

de 253 megawatts – energia suficiente para atender a 30% 

da demanda do país –, é a primeira hidrelétrica da Eletrobras 

fora do Brasil. Ainda nesse país, trabalha na geotérmica 
Rodovia Interoceânica Sur – Peru.

de San Jacinto-Tizate como a primeira empresa brasileira a 

realizar uma obra nesse segmento. 

 Na Venezuela, a Construtora dá continuidade ao projeto 

Yacambú-Quibor. Localizado no estado de Lara, tem por 

objetivo aproveitar as águas do rio Yacambú, desviando-as e 

armazenando-as até o Valle de Quíbor. Uma parte das águas 

será destinada para a irrigação direta de 19 mil hectares, 

uma segunda se incorporará aos aquíferos subterrâneos 

existentes, e uma terceira parte será integrada ao aqueduto 

metropolitano de Barquisimeto.

África Subsaariana

Na África Subsaariana, a CQG desenvolve negócios que 

visam contribuir para o crescimento econômico e social 

dos países da região. O início dos trabalhos aconteceu em 

Luanda, capital de Angola, e na província do Kwanza Sul, em 

2006. Os projetos obtiveram rápida expansão para outras 

regiões, como Benguela, Bié e Moxico. Em 2011, a empresa 

decidiu ampliar sua presença em mais localidades. 

QUEIROZ GALVÃO CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL
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 Abriu escritórios em Moçambique, Gana e no Gabão, para 

atuar, respectivamente, na África Austral, na África Ocidental 

e na África Central.

 Assinou contratos para novas obras viárias em Angola, 

como a construção da 7ª Avenida, uma importante via de 

atendimento à população da periferia de Luanda, e retomou 

as obras rodoviárias dos trechos Quibala-Gabela e Cariango

-Mussende, ambos no Kwanza Sul.

 Diversificou a atuação em outros segmentos de 

infraestrutura, como a construção, na área imobiliária, 

do prédio da Embaixada do Brasil, em Luanda, e o 

empreendimento de alto padrão imobiliário 

Residencial Morabeza.

 Prospectou negócios em Gana, Guiné Equatorial, Gabão, 

São Tomé e Príncipe, Namíbia, Botswana, Moçambique, 

Tanzânia e Quênia.

A sucursal Angola da CQG tem cerca de 80% de angolanos 

em seus quadros funcionais. Os colaboradores da área 

administrativa participam de todas as programações de 

treinamento e capacitação. O quadro de pessoal operacional 

em campo recebe orientações de saúde e segurança, que 

dão especial atenção ao combate de doenças endêmicas da 

região e às sexualmente transmissíveis.

Norte da África e Oriente

Em 2011, iniciaram-se os conflitos políticos da Líbia que 

levaram à paralisação dos contratos da CQG no país. A 

partir de então, a diretoria da unidade de negócios na região 

decidiu reforçar a atuação comercial nos países do Golfo 

Pérsico: Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita, com 

economia e política mais estabilizadas. Todas as ações da 

companhia, em 2011, foram no sentido de consolidar a 

expansão em direção ao Oriente Médio.

 Já com escritório estabelecido em Dubai, a empresa abriu 

uma filial em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, e um 

escritório de representação em Doha, capital do Catar.

 Com base nesses países, a companhia começou a 

desenvolver ações comerciais em outras regiões, como 

Arábia Saudita, Omã, Iraque, Bahrein e Turquia.

 A estabilidade econômica do Oriente Médio e a demanda 

de investimentos em projetos de infraestrutura contribuem 

para que, ainda em 2012, a área de negócios conquiste 

novos mercados, fechando contratos de projetos que estão 

em processo de licitação. As operações em território Líbio 

continuam em foco, e a situação local, portanto, 

permanece monitorada.

Obra viária em Angola.



Empresa consolidou grandes conquistas em 2011, 
nos segmentos de energia, rodovias, saneamento e 
indústria naval.

Estrada Rio-Teresópolis, trecho administrado pela CRT.
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Plataforma P-55 em construção no Estaleiro Atlântico Sul (PE).

 Em junho, assinou contrato com a empresa Sete Brasil 

para a construção de sete navios sondas (drill ships), 

projetos que estão em fase avançada de detalhamento.

 Em dezembro, o EAS entregou à Petrobras o maior casco 

de plataforma semissubmersível já construído no Brasil, com 

total garantia de qualidade e cumprimento dos aspectos de 

segurança, meio ambiente e saúde – o chamado lowerhull, 

da P-55, com 25 mil toneladas totais, 44 metros de altura e 

uma base de 94 por 94 metros.

 A certificadora internacional American Bureau of Shipping 

(ABS), uma das principais classificadoras da construção naval 

no mundo, atestou todas as etapas do navio João Cândido, 

o primeiro do EAS. Feitas as provas de mar com sucesso, o 

projeto foi entregue ao cliente, a Transpetro.

Engajado no processo de intensificação das concessões 

públicas desde a década de 90, o Grupo participa do 

crescimento do Brasil com grandes investimentos em 

áreas de infraestrutura. A Queiroz Galvão Participações e 

Concessões (QGPC) atua nas linhas de negócios de energia, 

rodovias, saneamento e indústria naval.

Indústria naval

No segmento naval, a companhia detém 50% do Estaleiro 

Atlântico Sul (EAS), o maior do Hemisfério Sul, instalado no 

complexo portuário de Suape, em Pernambuco. Em 2011, o 

estaleiro consolidou grandes conquistas.
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Gestão de pessoas

Treinamento e capacitação de mão de obra são prioridades 

para o EAS. Por isso, o estaleiro optou pela mão de obra 

local, numa aposta no desenvolvimento econômico da 

região. Atualmente, gera cerca de 5 mil empregos diretos, 

com profissionais aptos à indústria naval. Em 2011, foram 

desenvolvidos diversos programas, tais como: promoção 

de líderes e supervisores, programa Momento Mercado de 

Trabalho e parceria com a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) para estágio de férias no estaleiro.

Além da qualificação da força de trabalho, o EAS tem 

investido no mapeamento dos processos, na avaliação dos 

riscos operacionais e na implantação de procedimentos 

operacionais de qualidade, segurança, meio ambiente e 

saúde, que são a base para a obtenção das certificações do 

Sistema de Gestão Integrado (SGI). 

A gestão de riscos do Atlântico Sul é realizada por meio de 

uma equipe multidisciplinar, composta por engenheiros, 

médicos, biólogos, técnicos de segurança e bombeiros. Os 

profissionais atuam integrados com as equipes operacionais, 

PRÊMIOS

Top de RH ADVB-PE 2011: graças ao Programa 

de Qualificação Profissional do EAS, que 

contratou mais de 3 mil pessoas, anteriormente 

com baixa escolaridade e nenhuma qualificação 

profissional, dos municípios de Ipojuca, Cabo 

de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, 

Escada e Moreno.

Maiores e Melhores do Transporte e Logística: 

concedido pela revista Transporte Moderno, 

prêmio na categoria Maior e Melhor da 

Indústria Naval.

identificando, analisando, tratando e controlando os riscos, 

para eliminá-los. Dessa forma, são feitos inspeções, 

monitoramentos, análises preliminares de risco e 

treinamentos para realizar trabalhos perigosos.

Durante 2011, o EAS manteve também o monitoramento e 

o controle ambiental, em parcerias com as universidades 

locais, por meio da implantação de oito programas básicos 

ambientais (PBAs): gestão ambiental; gerenciamento de 

resíduos sólidos; determinação de toxidade de efluentes; 

determinação da taxa de sobrevivência de organismos 

nectônicos; monitoramento da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas; acompanhamento do meio 

biótico no estuário do Rio Tatuoca; programa de educação 

ambiental e comunicação social para a área ambiental.

Navio João Cândido, prova de mar. 
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Saneamento

A QGPC detém 24,17% das ações da holding Saneamento 

Ambiental Águas do Brasil (Saab), presente em oito 

municípios fluminenses e quatro paulistas. Cerca de 2 

milhões de habitantes são atendidos pela companhia, com 

cobertura de água tratada e coleta de esgoto. Em 2011, 

as 11 concessionárias da organização investiram, juntas, 

aproximadamente 84 milhões de reais em seus segmentos 

de atuação. Veja a seguir os destaques do ano.

 Pró-atividade e dedicação das equipes na recuperação 

das estruturas de abastecimento de água destruídas e o 

pronto atendimento à população vítima da tragédia das 

chuvas em Nova Friburgo (RJ), no início do ano de 2011. A 

experiência resultou na edição de um livro e na produção de 

um documentário, intitulados Tragédia e reconstrução – O 

desafio das águas.

 Êxito na licitação para tratamento e coleta de esgoto 

da zona oeste do Rio de Janeiro, a chamada AP-5, que 

contempla 21 bairros. A região possui extensão territorial 

de 592,33 quilômetros quadrados, correspondendo a quase 

metade do território da cidade (48,4%). A população é de 

mais de 1,8 milhão de habitantes, que representam 27,6% 

do município. 

 Criação da Soluções Ambientais Águas do Brasil (Saal), 

uma empresa voltada para o setor industrial, visando 

à elaboração de projetos de tratamento de efluentes 

industriais e à gestão de passivos ambientais. A nova 

empresa já assinou, inclusive, contrato com a Pepsico.

Estação de tratamento de água, Niterói (RJ).
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Educação ambiental

Consciente de seu papel social e da preservação dos 

recursos naturais nas comunidades onde atua, a Saab 

desenvolve diversos projetos nessas áreas, investindo, 

principalmente, em educação ambiental. O programa de 

visitas às estações de tratamento de água (ETAs) e de 

esgoto, por exemplo, é realizado pelas concessionárias da 

Águas do Brasil, em conjunto com as secretarias municipais 

de Educação e de Meio Ambiente. Atende estudantes da 

rede pública, instituições particulares, escolas técnicas 

e universidades. 

Semanalmente, alunos visitam estações e recebem 

explicações ao ar livre, percorrendo as instalações e 

acompanhando de perto cada etapa dos processos de 

tratamento. A visita é seguida de apresentação de vídeos 

e animações sobre a importância e os cuidados que devem 

ter com a água e o meio ambiente. Ao final, são distribuídas 

cartilhas com jogos e passatempos que estimulam os alunos 

a memorizar o que acabaram de conhecer, além de folhetos 

com informações sobre como economizar água, verificar 

vazamentos e lavar corretamente cisternas e caixas-d’água 

(veja outros programas da Saab no capítulo 

Projetos Responsáveis).

Perspectivas

De acordo com a Associação Brasileira das Concessionárias 

Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon), a 

iniciativa privada atende, hoje, cerca de 10% da população 

urbana brasileira na prestação de serviços públicos na área 

de saneamento, seja através de contratos de concessão ou 

de parcerias público-privadas (PPPs). 

A associação prevê um aumento de participação das 

empresas privadas no setor de saneamento básico de 

30% a 40% no atendimento da população urbana, nos 
Águas de Nova Friburgo - Estação de Tratamento.

próximos dez anos, especialmente, por conta de grandes 

eventos que ocorrerão no Brasil, como a Copa do Mundo 

de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Portanto, é nesse 

nicho de mercado que a Saab pretende concentrar seus 

investimentos nos próximos anos.

Atualmente, no âmbito público, o principal desafio da 

companhia é iniciar a implantação do projeto da zona 

oeste do Rio de Janeiro, enquanto no setor privado é a 

consolidação da Saal.

Além disso, projeta-se para o primeiro semestre de 2012 a 

assinatura  de contrato com a Águas do Amazonas, o que 

elevará o número total de beneficiados pela atuação do 

Grupo em saneamento para mais de 6 milhões de pessoas.
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Energia

No segmento de energia, a QGPC prosseguiu, em 2011, 

com a operação das três usinas hidrelétricas sob controle 

da empresa: Santa Clara, em Minas Gerais, Quebra Queixo, 

em Santa Catarina, e Jauru, em Mato Grosso. A companhia 

também deu sequência à gestão da construção da Pequena 

Central Hidrelétrica (PCH) Mucuri, no município de Carlos 

Chagas (MG), pela CQG.

Segundo dados do governo do estado, Minas Gerais possui 

o maior número de PCHs do Brasil. São 89 em operação, 

com capacidade de geração de 589.205 quilowatts de 

energia, o equivalente a 3,19% de toda a energia produzida 

no território nacional.

Gestão de riscos

A gestão de riscos das usinas sob a gestão da QGPC é feita 

nas áreas patrimonial, pessoal, ambiental e de segurança 

de barragem. São destaques os procedimentos ambientais: 

convênio com a Polícia Ambiental de Chapecó; contrato 

com empresa que implanta e acompanha os programas 

ambientais determinados pelo órgão de Santa Catarina, 

a Fundação do Meio Ambiente (Fatma); implantação do 

Manual de Segurança, Contingência e Emergência; e 

implantação de tanques de contenção de óleo e depósito de 

inflamáveis, visando minimizar danos ao meio ambiente.

Já a segurança de barragem atua na implantação do 

Sistema de Operação de Emergência (Sosem), que deve ser 

acionado em ocasiões de grande afluência no reservatório, 

e no relatório das leituras periódicas dos instrumentos de 

barragem, que é encaminhado para análise especializada e 

emissão de laudos.

Rodovias

No Sudeste, a Queiroz Galvão participa da gestão da 

Concessionária Rio-Teresópolis (CRT), que tem 142,5 

quilômetros de pista e corta vários municípios entre a 

Baixada Fluminense e a Região Serrana, no Rio de Janeiro. 

No Sul, participa das Rodovias Integradas do Paraná S.A. 

(Viapar), que administra trechos das rodovias federais BR

 -369, BR-158 e BR-376 e das estaduais PR-444 e PR-317. 

 Em janeiro de 2011, a CRT enfrentou o grande desafio 

de recuperação da rodovia ao longo de cerca de 40 

quilômetros, no trecho Teresópolis-Além Paraíba, em função 

das fortes chuvas na Região Serrana naquele mês, dentro 

do que foi considerada a maior tragédia climática do país. 

Os procedimentos do  plano de gestão de contingência e 

controle de riscos possibilitaram um conjunto de ações que 

culminaram na inexistência de vítimas e avarias nos carros 

dos usuários. Ações de recuperação nas áreas afetadas 

permitiram a normalização do tráfego em curto espaço de 

tempo, bem como a melhoria e o reforço nas áreas afetadas 

para a preservação das condições estruturais da rodovia.

 A classificadora de riscos Fitch Ratings elevou o rating 

nacional da CRT de A+(bra) para AA-(bra), o que significa que 

o patamar de confiabilidade da concessionária aumentou 

no que diz respeito a imagem, risco, crédito, transparência, 

governança e avaliação pelos usuários, entre outros fatores.

 A CRT concluiu o primeiro trecho da construção da terceira 

faixa da subida da serra de Teresópolis e iniciou o segundo 

trecho, que vai melhorar o fluxo ao permitir que veículos 

mais pesados trafeguem na pista da direita, dando a 

possibilidade de ultrapassagens mais seguras.
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Estrada Rio-Teresópolis, trecho administrado pela CRT.

A Viapar também destaca alguns fatos marcantes em 2011.

 Aumento do tráfego por conta do crescimento da safra 

no estado do Paraná e do aumento de 7,63% na frota de 

veículos do estado, resultando em maior utilização da 

rodovia e, consequentemente, em melhor 

resultado econômico.

 Conclusão de 131 quilômetros de restauração de 

pavimento, melhorando as condições de trafegabilidade e 

trazendo mais segurança para os usuários.

 Início da construção do contorno de Mandaguari, no norte 

do Paraná. A obra é uma antiga aspiração do município e dos 

usuários da BR-376, a partir do quilômetro 203 da rodovia, no 

sentido Maringá-Mandaguari. O trajeto, com extensão de 9,9 

quilômetros de pista duplicada, ficará conectado pela região 

sul do município ao quilômetro 210,7, próximo a Jandaia 

do Sul.

Gestão de riscos

Na área de acidentes de trânsito na rodovia, a CRT apresenta 

um grupo multidisciplinar (Vida na Preferencial) que trata 

dos pontos em que a incidência de acidentes rodoviários é 

anormal. Com base na Política de Monitoração da Rodovia, 

são feitas uma avaliação e uma classificação dos riscos 

existentes, por meio de monitoramento das condições 

climáticas e geotécnicas, estabelecendo-se um programa 

anual de monitoração integrado ao planejamento estratégico 

da companhia.

Em relação aos riscos ambientais, são desenvolvidos 

treinamentos de acidentes com cargas envolvendo a Defesa 

Civil, os órgãos ambientais e a Polícia  Rodoviária, além da 

preservação ambiental na faixa de domínio e da vistoria 

permanente dos passivos ambientais próximos ao local.

Na área de segurança, o Serviço Especializado de 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) 

da empresa objetiva treinar o empregado quanto à 

sinalização de trânsito em incidentes e obras na rodovia, 

brigada de incêndios, carga perigosa e direção defensiva.

 

Preocupada em minimizar os impactos ambientais de 

suas atividades, as concessionárias realizam, entre outras 

iniciativas: Projeto Fauna Viva, em prol do resgate e 

salvamento de animais encontrados na rodovia; e Programa 

de Educação Ambiental, com o objetivo de desenvolver 

ações de conscientização das partes envolvidas diretamente 

com a execução e a operação do empreendimento, que 

são os trabalhadores, os usuários da rodovia e a população 

lindeira (veja outros programas no capítulo 

Projetos Responsáveis).



Companhia é destaque no mercado de limpeza pública, 
destinação e tratamento de resíduos sólidos no Brasil.

Colaborador em atuação no Centro de Tratamento de Resíduos de Juiz de Fora (MG).
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Resultado dos mais de 15 anos de crescente atuação da 

Diretoria de Meio Ambiente do Grupo Queiroz Galvão, a Vital 

Engenharia Ambiental S.A. foi criada em 2007. Entre muitos 

desafios superados, a empresa já nasceu com o know-how 

da recuperação do que foi o maior lixão a céu aberto do país: 

o Aterro de Jardim Gramacho, no município de Duque de 

Caxias, no Rio de Janeiro. Atualmente, a companhia é uma 

das maiores no segmento de serviços de limpeza pública e 

de tratamento de resíduos sólidos no Brasil, operando em 

diversos estados. Em 2011, a Vital cresceu dentro do seu 

setor de atuação, com conquistas importantes. Entre as 

mais relevantes estão:

 Por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), criou a 

EcoNit, empresa responsável por toda a gestão dos resíduos 

do município de Niterói, durante os próximos 20 anos, desde 

a coleta até a destinação final, passando pelo transporte.

 A empresa Inova Gestão de Serviços Urbanos, da qual 

a Vital faz parte, opera 50% da limpeza urbana da cidade 

de São Paulo, atendendo 13 regiões administrativas. 

Diariamente, são varridos em torno de 3.500 quilômetros de 

vias públicas, distância equivalente à viagem de ida e volta 

entre os estados de São Paulo e da Bahia.

 No Centro de Tratamento de Candeias, em Jaboatão dos 

Guararapes, a empresa é responsável pelo recebimento dos 

resíduos domiciliares da Grande Recife, com capacidade 

para 120 mil toneladas por mês. O CTR possui estação de 

tratamento de chorume, além de licença para reciclagem de 

resíduos inertes.

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), com base em dados do Censo 2010, Vitória 

é a capital mais limpa do país. Esse resultado é um 

reconhecimento do trabalho da Vital, que realiza a coleta de 

resíduos e outros serviços de limpeza no município. 

Limpeza de monumentos, São Paulo (SP).
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Serviços integrados

A partir das necessidades e características de cada 

município, a Vital integra um amplo leque de serviços 

de planejamento e de gestão da limpeza urbana, o que 

reduz custos aos contratantes. Além disso, a empresa 

otimiza a execução das atividades, entre elas: coleta 

de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, coleta 

hospitalar, coleta seletiva, coleta e destinação de resíduos 

inertes, varrição manual e mecanizada de vias públicas, 

serviços complementares (limpeza de praias, de feiras e 

de encostas, poda e remoção de galhos, manutenção de 

parques e jardins, desobstrução de bueiros, pintura de 

meios-fios), transporte e destinação final do resíduo, com 

correto tratamento. A empresa oferece ainda lavagem 

e conservação de monumentos, contribuindo para a 

preservação do patrimônio histórico e cultural, como 

acontece na cidade de São Paulo.

Estufa de mudas para reflorestamento no CTR de Juiz de Fora (MG).
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PROJETO CRIAR

A Vital Engenharia Ambiental participa 

do Projeto Criar – Centro de Reciclagem, 

Inovação, Aprendizagem e Renovação, em 

Linhares (ES), em parceria com a Secretaria 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

município, a Sucos Mais (SABB Coca-Cola), 

o Instituto Coca-Cola Brasil e a ONG Doe seu 

Lixo. O objetivo do programa é implantar e  

operar um sistema inovador de coleta seletiva 

e reciclagem de resíduos sólidos na cidade, 

gerando benefícios sociais aos catadores 

cadastrados.

Centros de Tratamento de Resíduos

A instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 

2010, prevê a erradicação dos lixões no país e a criação de 

aterros adequados para a destinação final de resíduos até 

2014. Com base nesses dois grandes desafios, a Vital foca 

sua estratégia de atuação na implantação de novos Centros 

de Tratamento de Resíduos (CTRs). Para isso, investe em 

inovação tecnológica, por meio de pesquisas e parcerias 

com universidades, para buscar soluções economicamente 

viáveis no Brasil, tanto para tratamento dos resíduos como 

para aproveitamento energético. 

As unidades construídas e operadas pela Vital estão 

comprometidas com o bem-estar social e são licenciadas 

pelos órgãos ambientais competentes. As instalações 

contemplam centros de educação ambiental, abertos à visita 

de escolas, órgãos públicos, associações, universidades 

e pesquisadores.

Programa de Educação Ambiental

A empresa adota em seus CTRs programas de educação 

ambiental visando atender às seguintes diretrizes:

 Promover a reflexão crítica sobre a questão ambiental 

e dos resíduos sólidos, revendo a relação entre homem/

Queimadores de gás metano no CTR de Juiz de Fora (MG).
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Coleta de resíduos domiciliares, São Luís (MA).

natureza e considerando uma reinterpretação global das 

relações socioeconômicas, políticas e culturais, assim como 

seus impactos no meio ambiente.

 Divulgar informações sobre questões ambientais e de 

resíduos sólidos, contribuindo para a formação de uma 

consciência crítica da sociedade em geral.

 Incentivar uma mudança de conceitos, atitudes e posturas 

dos colaboradores, das comunidades e de toda a sociedade 

em relação ao controle ambiental e à mitigação de impactos 

ambientais nas atividades do empreendimento.

Gestão de pessoas

Com cerca de 25% do número de colaboradores do Grupo, 

a Vital demonstra que a atividade de limpeza está sempre 

no pico, em termos de mão de obra. O contrato responsável 

pela limpeza urbana de São Paulo, por exemplo, é o maior já 

gerido pela empresa em termos de pessoal: mais de 

5 mil colaboradores.

SAÚDE DO COLABORADOR

Em 2011, a Vital realizou um piloto de 

Análise Ergonômica do Trabalho (AET) em 

alguns colaboradores (agentes ambientais, 

operadores de motosserra, entre outros). 

Trata-se de uma metodologia que estuda 

o modo operatório para compreender a 

interação dos trabalhadores com a tecnologia, 

a organização e o ambiente de trabalho, 

buscando tornar as atividades mais simples, 

seguras, confortáveis e produtivas. Além de 

diminuir as causas de afastamento do trabalho 

por lesões e traumas, o programa contribuiu 

para melhorar a qualidade de vida e a saúde 

dos profissionais.

A empresa investe ainda na realização de campanhas de 

conscientização para tornar a população parceira do trabalho 

de conservação e limpeza. Em todos os locais onde atua, a 

Vital tem buscado, inspirada na qualidade do trabalho que 

oferece, estimular os munícipes a também contribuir para 

uma cidade mais limpa, não sujando as vias públicas.



Os números de 2011, em lançamentos e vendas,  
apontam os resultados que mantêm a empresa entre as 
que mais crescem no setor.

Primeira torre finalizada do Centro Empresarial Queiroz Galvão em Recife (PE).
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310% em vendas contratadas. Esses indicadores mensuram 

os excelentes resultados que mantêm a QGDI entre as 

empresas que mais crescem no setor. Os lançamentos 

assertivos e planejados foram muito bem-aceitos pelo 

mercado em 2011:

 O primeiro empreendimento da Regional Rio de Janeiro, 

Barra Village House Life, teve todas as suas unidades (324) 

vendidas no dia do lançamento.

Empreendimento Aquarela Paulistana, São Paulo (SP).

A expansão da Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário 

(QGDI) no mercado nacional, em sua área de atuação – 

construção e comercialização de imóveis residenciais, 

comerciais e de lazer –, continua em ritmo acelerado. O 

grande crescimento, em 2011, pode ser comprovado tanto 

em termos de lançamentos (31,4%) quanto em vendas 

contratadas (64,4%), considerando o ano anterior. Os 

números das duas variáveis de 2011 podem ser comparados 

ainda com os alcançados em 2009: 402% em lançamentos e 
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 Já na Regional de Pernambuco, onde a QGDI iniciou suas 

operações, a empresa lançou um projeto – Maria Carmem, 

Maria da Glória, Maria Lina e Maria Lara – com 412 unidades, 

tendo como resultado, no primeiro mês, a venda de mais de 

70% do total ofertado ao mercado.

 A Regional São Paulo, por sua vez, ousou ao lançar um 

empreendimento no centro da cidade, Aquarela Paulistana, 

no bairro do Bom Retiro, sendo que o condomínio também 

alcançou ótimos resultados, com mais de 60% de unidades 

vendidas em oito meses.

 Outro destaque da empresa em 2011 foi a entrega de 

11 empreendimentos, totalizando mais de 288 mil metros 

quadrados de área real global de construção: sete em 

Pernambuco e quatro em São Paulo.

RECONHECIMENTO NACIONAL

Em Pernambuco: Troféu Ademi, prêmio 

máximo do mercado imobiliário, com o 

empreendimento Maria Angela Lucena, e 

ainda o 3º lugar, com Maria Edicta, ambos no 

endereço mais nobre da cidade: Avenida 

Boa Viagem.

No Rio de Janeiro: Troféu Ademi na categoria 

Projetos de Prédio Residencial de Grande 

Porte, com o primeiro lançamento na cidade – 

Barra Village House Life.

No Nordeste: Anuário Valor 1000, do jornal 

Valor Econômico – a QGDI foi eleita a melhor 

empresa em sua área de atuação na região. 

Prospecção de terrenos.

Os principais investimentos da QGDI, em 2011, foram 

focados na expansão das operações em novas cidades, 

no treinamento de equipes e no aperfeiçoamento dos 

processos internos, assim como em novas tecnologias. 

Considerado um dos diferenciais para alavancar o bom 

desempenho, a empresa continuou investindo no banco 

de terrenos para seus empreendimentos imobiliários, 

adicionando ao volume existente R$ 328 milhões. Com isso, 

o banco total de terrenos da empresa cresceu 20,5% ao 

comparar o volume de dezembro de 2011 com o registrado 

no mesmo mês de 2010.

Excelência na gestão

Em busca de entender cada vez mais as necessidades 

de seus clientes e oferecer o que, realmente, o mercado 
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Edifícios Luiz Dias Lins e Maria Angela Lucena, Recife (PE). 

tem interesse em comprar, a empresa ouve os clientes 

antes, durante e depois da aquisição do imóvel. Em 2011, 

desenvolveu o Caderno de Engenharia, um documento 

de controle específico para obra, por meio do qual se 

acompanha o dia a dia das atividades de forma sistêmica.

A empresa também concluiu o primeiro módulo do Programa 

de Desenvolvimento de Líderes (PDL), do qual participaram 

111 colaboradores, somando as regionais de Pernambuco, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Ainda no contexto de 

capacitação da gestão, vários executivos participaram do 

Programa de Desenvolvimento Executivo da holding.

No âmbito da alta gestão, o Comitê Gestor discute assuntos 

estratégicos do negócio da empresa, por meio de reuniões 

mensais, nas quais são analisados os indicadores do Painel 

de Bordo da QGDI – métricas mensais com foco na 

meta anual.

Em 2011, foi criado um novo momento para a discussão 

da operação mais detalhada da empresa, o Comitê Gestor 

Operacional. Além disso, a QGDI realizou reuniões nas 

regionais para alinhamento da estratégia anual, com o 

Comitê Gestor Ampliado, envolvendo, além do Comitê 

Gestor, gerentes, engenheiros e arquitetos.

Certificada pela ISO 9001 (Qualidade) desde 2008 e pelo 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Hábitat 

(PBQP-H) desde 2003, a empresa tem processos mapeados 

e controlados, a fim de avançar na melhoria contínua de 

produtos e serviços. Em 2011, obteve recertificação da 

norma de qualidade.

Sustentabilidade

Consciente de suas responsabilidades sociais e ambientais, 

a QGDI iniciou, em 2011, discussões sobre a criação de um 

Comitê de Sustentabilidade para consolidar as boas práticas 

relacionadas ao tema, já desempenhadas nos seus projetos, 

tais como:
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Barra Village House Life, Rio de Janeiro (RJ).

 Coleta seletiva em obras, mantendo indicadores para 

monitorar e minimizar a geração de resíduos.

 Utilização, nos empreendimentos, de madeiras 

provenientes de reservas legalizadas pelo Ibama.

 Minimização de impacto na vizinhança dos 

empreendimentos da QGDI por meio de controle do ruído 

gerado e de proteções físicas, além de cuidados com a 

preservação das vias de tráfego e com os pedestres.

 Economia de água (hidrômetros individuais, caixas de 

descarga com acionamento de duplo estágio, aeradores nas 

torneiras, entre outros) e energia nos empreendimentos 

(sistema de controle de iluminação por sensores de 

presença, comando setorizado de iluminação nas garagens, 

elevadores VVVF – variação de velocidade por variação de 

frequência –, priorização de cores claras nas fachadas para 

diminuir a absorção de calor, entre outros).

 Treinamentos e palestras de conscientização de seus 

colaboradores quanto à necessidade de adotar boas práticas 

ambientais. O nível de lideranças alcançou em 2011 mais 

de 1 mil horas de treinamento em todas as regionais. Além 

disso, a empresa apoia cursos de pós-graduação para 

colaboradores e promove o programa Jovem Talento com 

estagiários de engenharia.

Perspectivas

Apesar de todas as discussões sobre o esgotamento do 

funding que oxigena o mercado imobiliário, as perspectivas 

são boas, pois há demanda caracterizada e, principalmente, 

vontade política do governo federal de manter a questão 

habitacional na agenda de prioridades do país. Em 2012, as 

grandes empresas do mercado estimam crescer, em média, 

de 5% a 10%. Entretanto, há algumas que estimam crescer 

mais, e a QGDI está incluída nesse grupo.

Dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida, a companhia 

é responsável pela construção de um empreendimento no 

município de Abreu e Lima, em Pernambuco, com cerca de 

2,3 mil unidades e previsão de entrega para 2014. Seguindo 

a demanda do mercado, a QGDI vai lançar o primeiro 

projeto no mercado do Distrito Federal e já desenvolve o 

planejamento de unidades no Ceará, ainda sem data definida 

de lançamento.



Crescimento expressivo em indicadores operacionais e 
financeiros, em 2011, marca a história da companhia.

Alpha Star: sonda de prospecção de petróleo offshore.
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Dentre as conquistas de 2011, a QGOG destaca:

 Nos meses de junho e julho, a empresa iniciou a operação 

de cinco novas sondas de perfuração: três terrestres, 

QG-V, QG-VIII e QG-IX, e duas marítimas para águas ultra 

-profundas, a Lone Star e a Alpha Star – esta última com 

entrega à Petrobras efetuada antes do prazo previsto.

 A Lone Star foi construída em Abu Dhabi, com capacidade 

para operar em lâminas d´água de até 2,4 mil metros e 

perfurar poços de até 9 mil metros de profundidade. 

 A Alpha Star, construída no estaleiro Keppel Fels em 

Cingapura, possui capacidade para operar em lâminas d’água 

de até 2,7 mil metros e perfurar poços de até 9 mil metros 

de profundidade. A nova sonda é a terceira plataforma 

semissubmersível para águas profundas da companhia, 

juntando-se à Lone Star, que começou a operar no início do 

ano de 2011, e à sua irmã gêmea, Gold Star, em atuação 

desde 2010. 

Plataformistas durante perfuração executada pela Alpha Star.

O ano de 2011 foi um marco para a Queiroz Galvão Óleo 

e Gás (QGOG) por ter sido o de maior crescimento em 

indicadores operacionais e financeiros desde o início de sua 

atuação, em 1980. A receita líquida teve uma variação de 

70,5%. No mesmo período, a companhia ampliou sua frota 

operacional em 50%, totalizando 15 sondas de perfuração, 

sendo nove sondas terrestres e seis marítimas. O 

crescimento também está refletido nos colaboradores, que 

atualmente estão contabilizados em 2,1 mil, com previsão de 

atingir 2,5 mil em 2012.

Esses resultados podem ser explicados pelo aquecimento 

do mercado de óleo e gás, que favorece os planos de 

desenvolvimento e de exploração de empresas clientes da 

QGOG, como a Petrobras, concentradora da maior parte dos 

negócios da companhia, além da OGX e da HRT, dois novos 

clientes em processo de expansão e consolidação de suas 

operações no setor de óleo e gás brasileiro. 
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 Em 2012, a QGOG deverá receber mais duas novas 

unidades de perfuração em águas ultraprofundas para 

operarem para a Petrobras, os navios-sonda Amaralina 

Star e Laguna Star. Além deles, a companhia conquistou 

mais três sondas de águas ultraprofundas, em associação 

com a empresa Sete Brasil, na licitação realizada em 2011 

pela Petrobras para a contratação de até 21 sondas, que 

deverão ser construídas no Brasil, com previsão de início de 

operações a partir de 2016.

 No segmento de unidades flutuantes de produção, 

armazenamento e transferência de óleo e gás (FPSO), 

a companhia continua crescendo. Em 2011, com seus 

sócios, SBM e Mitsubishi, assinou um novo contrato com 

a Petrobras, para a construção e o afretamento do FPSO 

Cidade de Ilhabela, que, com o FPSO Cidade de Paraty, no 

qual a QGOG também possui participação, serão as maiores 

e mais modernas unidades de produção a operar no mundo.

Excelência na gestão

A excelência nos serviços de perfuração e a completação de 

poços de petróleo e gás onshore e offshore contribuíram, 

significativamente, para que a QGOG obtivesse, em 2011, 

a recertificação de seu Sistema de Gestão Integrado (SGI). 

Esse resultado confirmou, mais uma vez, que a companhia 

atende e cumpre os requisitos internacionais das normas 

ISO 9001 – Gestão da Qualidade, ISO 14001 – Gestão 

Ambiental e OSHAS 18001 – Gestão de Saúde e Segurança 

no Trabalho. O foco principal do SGI é atender as partes 

interessadas (clientes, acionistas, comunidade, fornecedores 

e colaboradores) e os resultados alcançados em Qualidade, 

Saúde, Meio Ambiente e Segurança (QSMS) demonstram 

que a companhia está no caminho certo.

A QGOG considera a garantia da segurança nas suas 

operações um dos seus principais objetivos. Para esse fim, 

vem trabalhando de forma continuada no aperfeiçoamento 
Alpha Star: sonda de prospecção de petróleo offshore.
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do seu Sistema de Gestão Integrado, priorizando os 

aspectos relacionados ao gerenciamento de riscos nas 

operações. Em 2011, a companhia investiu mais de 

R$ 5 milhões em treinamentos e cursos de capacitação, o 

que correspondeu a mais de 4% das horas trabalhadas para 

manter e melhorar a competência de seus colaboradores.

Destaque para as ações:

 A campanha de segurança Nossos Valores, Nossa 

Segurança, que se desenvolveu entre março e dezembro de 

2011, abordou temas fundamentais, como auditoria técnica, 

treinamento para percepção de riscos, desenvolvimento da 

metodologia de análise de risco operacional, treinamento 

em investigação de incidentes e acidentes, entre outros. As 

ações tiveram o reconhecimento formal tanto da Petrobras 

onshore e offshore como da OGX, sendo apresentadas 

como Boas Práticas de Gestão.

 Em termos de evolução e consolidação do SGI, o 

grande destaque é a aplicação da Jornada de Educação, 

parte integrante do Projeto de Gerenciamento de Riscos 

nas Operações. A metodologia, adquirida por meio da 

Universidade de São Paulo (USP), tem sido aplicada 

mundialmente, com resultados expressivos, e está sendo 

customizada de acordo com as questões específicas do 

setor de óleo e gás e das características da QGOG. A jornada 

é composta de um programa intensivo de treinamentos 

sobre gestão de riscos, mostrando resultados que vão 

além da capacitação dos colaboradores. Ela contribui para 

a elaboração de um autodiagnóstico da companhia, que 

pode ser relacionado à maturidade do SGI. Além disso, 

proporciona o estabelecimento de planos de ação para 

conduzir a empresa a níveis mais altos de maturidade 

na gestão de seus processos, mitigando os riscos nas 

operações e permitindo o crescimento sustentável. Esse 

processo de evolução pode durar de cinco a dez anos, e a 

QGOG é a primeira empresa brasileira no setor de óleo e gás 

a utilizar a metodologia.

Sala de controle da plataforma Gold Star.
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QG-IX: sonda de prospecção de petróleo onshore na Amazônia.

Perspectivas

Depois de 2011, ano de representativo crescimento da 

empresa, a QGOG continua em ritmo acelerado para 

dar novos saltos. No Brasil, os negócios nos segmentos 

onshore e offshore permanecem em alta, assim como as 

oportunidades em projetos para operar FPSOs. Para 2012, a 

previsão de avanço do índice de crescimento esperado para 

a companhia é da ordem de 20 a 25%. 

Diante de tamanha evolução, a QGOG elabora seu 

posicionamento estratégico baseada em médio e longo 

prazos. Em dezembro de 2011, deu início ao planejamento 

do período de 2012 a 2020, a ser finalizado no começo 

do segundo semestre de 2012. As premissas preparam a 

companhia para a internacionalização de suas operações 

e incorporam diretrizes para fortalecer a cultura de 

sustentabilidade na organização.



Em 2011, a empresa abriu capital, no que foi considerado o maior 

IPO do ano, e consolidou o seu portfólio de ativos.

PMNT-1: exploração em Manati (BA).
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Única empresa de capital aberto do Grupo, a Queiroz 

Galvão Exploração e Produção (QGEP) realizou uma oferta 

pública inicial de ações em fevereiro de 2011, no que foi 

considerado o maior Initial Public Offering (IPO) do ano. A 

companhia captou um total de R$ 1,5 bilhão e opera com 

um valor de mercado estimado em, aproximadamente, R$ 4 

bilhões (31/12/2011), tendo 30% do seu capital negociado no 

mercado. Esse é um resultado positivo para uma empresa 

recém-criada de forma independente, a partir da separação 

dos ativos de exploração e produção das atividades de  

perfuração da Queiroz Galvão Óleo e Gás, ocorrida em 2010.

A QGEP é uma das maiores empresas de controle privado 

brasileiras no setor de exploração e produção de petróleo, 

em produção anualizada de barris de óleo equivalente 

(“boe”). Em 2011, a companhia consolidou o seu portfólio 

de negócios:

 A QGEP possui direitos de concessão de sete blocos 

exploratórios, distribuídos nas bacias de Santos (SP), 

Jequitinhonha (BA) e Camamu-Almada (BA).

Análise sísmica no escritório QGEP, Rio de Janeiro (RJ).

 O Campo de Manati, do qual a QGEP detém 45%, está 

localizado na Bacia de Camamu, no litoral da Bahia. Em 

operação desde 2007, é considerado um dos maiores 

campos produtores de gás natural não associado do Brasil. 

A receita da empresa é, primordialmente, proveniente de 

um contrato take or pay da venda do gás produzido nesse 

campo para a Petrobras. Também na Bacia de Camamu e 

originário do mesmo bloco (BCAM-40), a empresa possui 

participação no campo de gás de Camarão Norte, que se 

encontra em fase de desenvolvimento.

 Com a oferta inicial de ações, por meio da qual a QGEP 

captou R$ 1,5 bilhão, aproximadamente 45% desses 

recursos foram utilizados na aquisição de ativos. Em 2011, 

através de farm-in (processo de aquisição dos direitos de 

concessão detidos por outra empresa), a QGEP acrescentou 

os blocos BS-4 e BM-S-8 ao portfólio, ambos localizados na 

área premium do pré-sal brasileiro na Bacia de Santos.

 A companhia é a única empresa independente brasileira 

qualificada como Operador A pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que 
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Preservação: biólogo estuda carcaça de espécie marinha.

significa que pode operar em todos os ambientes: terra, 

águas rasas, profundas e ultraprofundas.

 O fluxo de caixa das atividades operacionais da empresa, 

em 2011, foi positivo, tendo alcançado R$ 194,2 milhões. 

Além disso, a receita líquida da QGEP atingiu o valor de 

R$ 289 milhões. Em relação ao lucro líquido, a companhia 

totalizou R$ 92,1 milhões, e a margem líquida atingiu 32%.

Compromisso com a sustentabilidade

Em seu primeiro ano de existência, a QGEP afirma que a 

sustentabilidade é um dos princípios basilares de 

sua atuação:

 A QGEP optou por aderir ao Novo Mercado da 

BM&FBovespa, conhecido por reunir as empresas 

comprometidas com as melhores práticas de governança 

corporativa, e já dispõe de um Código de Conduta Ética, 

produzido de forma participativa com todos os 

seus colaboradores.

 Em 2011, a companhia também se preparou para elaborar

o seu primeiro relatório de sustentabilidade, seguindo o 

padrão internacional da Global Reporting Initiative (GRI). 

Em dezembro do mesmo ano foi criada a Coordenação de 

Sustentabilidade e Comunicação, subordinada à gerência 

de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) e vinculada 

diretamente à diretoria geral.

 Consciente de sua responsabilidade socioambiental, a 

empresa optou pela manutenção de alguns projetos na área 

de influência do Bloco BM-J-2 (Ilhéus, Una, Canavieiras e 

Belmonte), localizado na Bacia do Jequitinhonha, no sul 

da Bahia, onde a companhia tem 100% de participação. O 

Projeto de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro, por 

exemplo, tem o intuito de contribuir para a geração de dados 

estatísticos sobre a produção pesqueira na região. 
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 A QGEP é signatária do Pacto contra a Erradicação do 

Trabalho Escravo e do Pacto Global da ONU, possuindo um 

Sistema de Gestão Integrado que orienta o seu desempenho 

relacionado ao meio ambiente, à qualidade e à segurança e 

saúde do trabalhador.

Diálogo transparente

Com ética e transparência, a QGEP constrói relações sólidas 

de confiança e respeito.

 Os públicos de relacionamento da QGEP foram mapeados 

a partir de uma pesquisa interna, do estudo setorial de 

benchmark e da análise do setor.

 A companhia sempre atuou de maneira participativa com 

as comunidades locais. Em Manati, por exemplo, onde 

a Petrobras é operador, e na área do Bloco BM-J-2, os 

moradores participaram das discussões sobre as operações 

locais da empresa.

Perspectivas

Manter o crescimento por meio da campanha exploratória 

atual e da aquisição de ativos. Essa é uma das principais 

aspirações da QGEP para os próximos anos, que tem como 

foco o alcance do objetivo expresso na visão da empresa: 

estar entre as três maiores companhias brasileiras de óleo 

e gás até 2020, sendo reconhecida pela sociedade por sua 

gestão transparente e responsável.

O portfólio atual está direcionado para a redução de risco 

no curto prazo e um significativo crescimento no médio 

prazo. Por conta disso, novas oportunidades para expansão 

do portfólio continuam sendo consideradas, principalmente 

no segmento offshore. A companhia concentra as atenções 

no mercado brasileiro e está preparada para participar 

ativamente das próximas rodadas de licitação a serem 

promovidas pela ANP, sem, contudo, deixar de observar o 

cenário internacional.

Mesa de controle da produção do Campo de Manati (BA).
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Estação de Tratamento de Gás no Campo de Manati – Bacia de Camamu (BA).

Em 2011, a QGEP realizou duas importantes aquisições 

de participação em blocos localizados na Bacia de Santos, 

utilizando uma parcela dos recursos levantados no IPO. 

A primeira, ocorrida em meados do ano de 2011, consistiu 

na aquisição de 10% de participação no Bloco BM-S-8, o 

maior da bacia com, aproximadamente, 2,4 mil quilômetros 

quadrados e localizado em uma área premium do pré-sal. 

A operadora do bloco é a Petrobras, com 66%, e as demais 

parceiras são a Galp, com 14%, e a Barra Energia, com 

10%. O bloco conta com três descobertas, Bem-te-vi, Biguá 

e Carcará, e já foram identificados seis outros prospectos 

promissores e independentes, além de uma potencial 

extensão da descoberta de Abaré Oeste, no bloco 

adjacente, BM-S-9.

Posteriormente, a empresa adquiriu participação no 

bloco BS-4, localizado ao norte da Bacia de Santos. Essa 

importante aquisição foi concluída no início de 2012. A 

QGEP é operadora do bloco, com 30%, e tem como sócias 

a Petrobras, que detém 40% de participação, e a Barra 

Energia, com 30%. A área do bloco engloba os campos de 

Atlanta e Oliva, que somam, de acordo com os planos de 

desenvolvimento aprovados pela ANP, volumes superiores 

a 2,1 bilhões de barris de óleo. Para enfrentar esse grande 

desafio, a empresa está fortalecendo o seu quadro técnico 

com a contratação de novos profissionais.

Em 2011, seguindo o planejamento estratégico, a QGEP 

reforçou o compromisso de contínua criação de valor. A 

companhia obteve sucesso ao atingir lucro e fluxo de caixa 

operacionais positivos, mesmo sob condições limitadas de 

produção no Campo de Manati, além de expandir o portfólio 

de ativos e diversificar as fontes potenciais de receita futura. 

Para 2012, a empresa está confiante e espera que esse seja 

mais um ano de sucesso, com o retorno da produção de gás 

natural aos níveis recorrentes e o avanço nas atividades 

de E&P.



Investimentos em energias renováveis, eólica e de 
biomassa e entrada no segmento da produção de cimento 
ganharam destaque na área de Novos Negócios.
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A Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios (QGDN) 

está organizada da seguinte forma: Novos Negócios e 

Negócios em Operação.

Novos Negócios

A missão dessa área é captar e desenvolver novos negócios,  

prospectando empreendimentos nas áreas eleitas de 

interesse, bem como apoiando outras áreas ou empresas do 

Grupo Queiroz Galvão.

Focada em infraestrutura, a área desenvolveu dois 

importantes segmentos de negócios que, a partir de 2011, 

passaram a fazer parte do Grupo:

Cimento

Em sociedade com um importante grupo econômico 

nacional, a empresa iniciou a construção de uma unidade de 

moagem para fabricação de cimento, com capacidade de 

produção de 500 mil toneladas por ano, em São Luís (MA).  

Esse investimento faz parte de um plano que visa alcançar 

a produção de 8,5 milhões de toneladas de cimento por ano 

para atender aos principais mercados consumidores 

do Brasil.

Energias Renováveis 

A criação da Queiroz Galvão Energias Renováveis (QGER) 

marca a entrada do Grupo no segmento de geração de 

energia elétrica de fontes eólica e de biomassa. Essa 

nova empresa já nasce entre as maiores do país nesse 

segmento, com relevante potencial de crescimento e visão 

de sustentabilidade.

Biomassa renovável processada, Pindaré-Mirim (MA).
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 Energia Eólica

A QGER possui um portfólio de projetos com contratos de 

venda nos mercados regulado e livre, que totalizam 810 MW 

de capacidade a ser instalada.

 Energia de Biomassa

Projeto-piloto de geração de energia em operação, com

5 MW de capacidade instalada, utilizando biomassa de 

resíduos de florestas plantadas e culturas de ciclo curto.

 Plano de Negócios

O plano de negócios da QGER prevê ter em operação mais 

de 1.100 MW de geração por fontes renováveis até 2017.

Queiroz Galvão Energias Renováveis

Evolução da Capacidade Instalada (MW)

Parques eólicos.

Cosima – Usina Termoelétrica (UTE) de biomassa. Maranhão.
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Negócios em Operação

Alimentos

 Agroindústria

A estratégia adotada pela empresa, em 2011, marcou a 

transformação da sua atividade agrícola em agroindustrial. 

Como resultado dessa mudança, o foco atual da Queiroz 

Galvão Alimentos (QGA) foi ampliado, agregando 

concentrados de polpas às frutas de mesa. 

A elevação do consumo de sucos naturais e sem 

conservantes segue uma tendência mundial de atitudes 

alimentares mais saudáveis. O processo de verticalização 

da empresa visa atender à demanda nacional, aos mercados 

da América do Norte e da Europa e a três mercados 

emergentes: Índia, China e Rússia. 

A produção de frutas de alto padrão da QGA continua em 

plena atividade, atuando também no mercado nacional. A 

logística de distribuição, a constância no fornecimento e a 

rastreabilidade do processo com certificação de cadeia são 

características que norteiam toda a operação.

PATRIMÔNIO NATURAL

A Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) Esperança, localizada no município de 

Carnaubais (RN), criada pela Queiroz Galvão 

Alimentos (QGA), recebeu certificado de 

reconhecimento do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade. Isso se deve 

à relevância da reserva para a conservação de 

remanescentes florestais do bioma Caatinga, 

com uma rica variedade de espécies da fauna 

e da flora, típicas da região, em benefício das 

atuais e futuras gerações.

A Queiroz Galvão Alimentos possui uma área de cultivo 

irrigada de 1 mil ha destinada à produção de uva, manga 

e coco.

 Criação de gado

Desenvolvida na Fazenda Arataú, no Pará, a criação de 

gado da raça Nelore apresenta tecnologia de ponta, 

como transferência de embriões e fertilização in vitro para 

aperfeiçoamento genético do rebanho.

Produção de concentrados de polpas de frutas... ...como o de manga, Petrolina (PE). 
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SUSTENTABILIDADE

Pelo terceiro ano consecutivo, a companhia 

Vale concedeu o Bônus da Sustentabilidade à 

Queiroz Galvão Siderurgia, primeira empresa 

brasileira a receber o reconhecimento. Trata

-se de um importante incentivo a processos 

produtivos sustentáveis – neste caso, a 

utilização de carvão vegetal proveniente de 

florestas próprias plantadas para a produção 

de ferro-gusa no Maranhão.

Floresta de eucalipto (MA).

 Carcinicultura

A atividade de carcinicultura da QGA direcionou o seu 

foco para o mercado nacional. A forte demanda dos 

consumidores brasileiros levou a atividade à plena operação. 

A fazenda Potiporã, com 960 ha de cultivo, no Rio Grande do 

Norte, é um projeto integrado que conta com laboratórios de 

produção de pós-larvas, fazenda de engorda e unidade 

de processamento. 

Siderurgia

Ao conciliar a sua alta produtividade e competitividade 

à rigorosa gestão ambiental e social, a Queiroz Galvão 

Siderurgia – com capacidade instalada de 860 mil t/ano de 

ferro-gusa – continua focada numa atuação sustentável. 

Preocupada com a preservação ambiental, o bem-estar 

e o sustento da população do entorno de suas usinas no 

Maranhão – Simasa, Pindaré e Cosima –, a empresa conta, 

atualmente, com 42 mil hectares de reflorestamento. 

Todo o carvão utilizado na produção de ferro-gusa tem 

origem nas florestas próprias, plantadas com eucalipto. 

A mão de obra empregada nessa atividade provém da 

Energia Verde, empresa coligada da Queiroz Galvão 

Siderurgia que cumpre rigorosamente a legislação trabalhista 

vigente e não utiliza terceirização. A Energia Verde investe 

em tecnologia no processo de carbonização, o que garante 

melhor rendimento na conversão da madeira em carvão e, 

com isso, significativa redução na emissão de CO2. Essa 

iniciativa foi reconhecida e certificada pela ONU, habilitando 

a empresa a gerar e comercializar créditos 

de carbono.

REDUÇÃO DE CO2

O projeto de Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) – monitoramento da 

carbonização e melhoria da conversão de 

madeira em carvão vegetal – da Queiroz 

Galvão Siderurgia certificou a redução de 

84 mil toneladas de CO2 equivalentes, em 

2011. A previsão é de que até 2021 haja uma 

redução total de 2,2 milhões de toneladas de 

CO2 equivalentes. 



Projetos Responsáveis

Grupo Queiroz Galvão investe no desenvolvimento das 
comunidades do entorno de seus empreendimentos e da 
sociedade em geral.

Despoluição do Canal do Fundão, Rio de Janeiro (RJ).
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As empresas trabalham em prol da qualificação dos 

trabalhadores e de todas as famílias que residem no entorno 

de seus projetos e empreendimentos, apoiando programas 

de capacitação profissional e estimulando o esporte e 

a cultura:

Saúde Criança

A Associação Saúde Criança Renascer desenvolve um 

trabalho com as famílias de crianças internadas no Hospital 

da Lagoa, no Rio de Janeiro. O objetivo é evitar que, após 

a alta, os pacientes retornem às condições precárias de 

tratamento, alimentação e higiene, que provocam sucessivas 

recaídas. Parceira da associação, a CQG participa de projetos 

de reforma e construção de casas para as famílias. Qualidade 

de vida, saúde, profissionalização, moradia, educação e 

cidadania são os cinco vetores sobre os quais age 

a instituição.

Reforma da Estrada da Pedra Bonita

Em parceria com a Concessionária Rio Barra, a Secretaria 

Estadual de Transportes, o Parque Nacional da Tijuca     

(Parna-Tijuca), o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Estadual do Ambiente 

(Inea), o Consórcio Construtor Rio Barra (CCRB) realizou a 

reforma da Estrada da Pedra Bonita, caminho de um dos 

principais pontos turísticos do Rio de Janeiro: a rampa de 

voo livre de São Conrado. Com aproximadamente 600 

metros de extensão, a Estrada da Pedra Bonita ganhou novo 

calçamento, recomposição do meio-fio, reforma e criação de 

novas canaletas para o escoamento de água, implantação 

de sinalização em todo o trajeto e demarcação das vagas do 

estacionamento. Também foi construída uma nova guarita, na 

entrada da trilha da Pedra Bonita. A guarita já existente, junto 

à Estrada das Canoas, foi reformada, e o local ganhou um 

portão de acesso. Foram instalados ainda coletores seletivos 

pelo caminho.

Projeto Saúde Criança promove reforma de moradia de famílias em situação de risco social.

INTEGRAÇÃO SOCIAL
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Escolinha de futebol

O CCRB participou ainda do projeto social formação de 

escolinha de futebol – centro de treinamento esportivo, 

cultural e lazer destinado a jovens da Vila da Pedra Bonita, 

Vila Canoas e Rocinha, doando um par de traves galvanizadas 

de futebol. Esse projeto proporciona aos jovens a prática do 

esporte, promovendo a disciplina e a autoestima.

Qualificação profissional

O EAS deu total apoio à qualificação de mão de obra que 

possa atender às exigências dos grandes investimentos que 

fazem de Pernambuco – mais especificamente do Complexo 

de Suape – o maior polo emergente da retomada da indústria 

naval no país. Alinhado com essa diretriz, o estaleiro repassou 

ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

estado (IFPE), Campus Ipojuca, equipamentos top de linha 

para o laboratório do curso técnico de Construção Naval. 

Ao todo, foram aproximadamente 30 equipamentos, dentre 

eles uma máquina de corte de aço computadorizada, uma 

calandra (máquina para produção de painéis metálicos 

curvos) de quatro rolos motorizada, um curvador de tubos, 

uma prensa dobradeira de perfis de aço e um maçarico de 

aquecimento. Também com o apoio do EAS, a Universidade 

Federal de Pernambuco, numa iniciativa pioneira no Nordeste, 

criou o curso superior de Engenharia Naval e Oceânica. 

Oficina de marcenaria e de informática

Por meio de métodos dinâmicos voltados para o dia a dia, 

essa oficina, uma parceria entre a CRT e a Associação 

Pestalozzi de Magé, no estado do Rio de Janeiro, trabalha 

a profissionalização de alunos em marcenaria e informática 

com o conteúdo pedagógico da instituição.

Apoio à atividade pesqueira em Salvador (BA).
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Som da Serra e Meu Primeiro Instrumento

O projeto Som da Serra tem como foco desenvolver 

atividades artístico-pedagógicas, tendo a música popular 

como função prioritariamente educadora. Parceria entre a 

CRT e o Grêmio Musical Guapiense, também desenvolve 

o projeto Meu Primeiro Instrumento, com o objetivo de 

qualificar profissionalmente 80 adolescentes e jovens do 

município de Guapimirim e das adjacências. Com duração de 

12 meses, o curso amplia o universo de referência sobre arte, 

ética e estética, estimulando o conhecimento e a reflexão 

sobre as diversas manifestações artísticas.

Olhares

O projeto da CRT busca desenvolver ações visando resgatar 

a história local e dando noções básicas sobre técnicas 

de fotografia para adolescentes do Lar Tia Anastácia, em 

Teresópolis (RJ). Além disso, proporciona o conhecimento 

da realidade das mulheres da comunidade, melhorando a 

autoestima e estimulando ações comunitárias. O resultado 

do projeto consiste na elaboração de informativos sobre a 

comunidade e uma mostra fotográfica pública.

Oficina de Costura

Com o objetivo de capacitar mulheres em corte e costura, 

essa oficina da CRT, desenvolvida no Ciep Procópio Ferreira, 

em Duque de Caxias (RJ), fornece elementos básicos e 

introdutórios para a comercialização de produtos e serviços 

em associação. Resgata ainda a autonomia, como alternativa 

de geração de trabalho e renda, e a autoestima das mulheres.

Cozinha Brasil

Uma parceria entre a CRT e o Sesi, o programa Cozinha 

Brasil, realizado na Pestalozzi de Magé, é uma das ações 

que o Sistema Firjan realiza a fim de contribuir para que a 

população adote hábitos alimentares saudáveis. Trata-se de 

um curso de educação alimentar, com carga horária de 8 

a 10 horas, composto de aulas práticas e teóricas sobre o 

melhor aproveitamento dos alimentos, como utilização de 

cascas, talos, sementes e ramas dos vegetais no preparo dos 

pratos; higiene e conservação; e prevenção de doenças não 

transmissíveis, como diabetes, hipertensão e 

males cardiovasculares.

Peça Viagem à Terra

Integrante do evento CRT de Portas Abertas, a peça Viagem 

à Terra, patrocinada pela Lei Rouanet, tem como objetivo 

mostrar às crianças a importância de respeitar o meio 

ambiente e o planeta onde vivem. O espetáculo conduz 

o público infantil a um entendimento sobre o que há no 

planeta: a diversidade de animais e de recursos naturais, os 

diferentes meios de vida, os seus problemas e as soluções. 

O projeto, levado a escolas públicas do Rio de Janeiro, 

fortalece a formação cultural de crianças desprovidas desses 

mecanismos de acesso. Em 2011, foi realizado também no 

Sesi de Duque de Caxias (RJ).

Viva Vôlei

Por meio de um projeto viabilizado pela Lei de Incentivo ao 

Esporte (Lei 11.438/06), a QGEP apoiou a implantação do 

Viva Vôlei nos municípios de Canavieiras e Ilhéus, permitindo 

que crianças e adolescentes desses locais vivenciem um 

processo de ensino-aprendizagem por meio da prática do 

voleibol. Durante um ano de projeto, 295 crianças de escolas 

públicas dos dois municípios começaram a praticar o esporte. 

Além da socialização e do estímulo à coordenação motora, 

assistentes sociais tratam das questões familiares locais. A 

meta é continuar com as ações em 2012.

Programa Sol

A Quip, em parceria com o Ministério Público Estadual do Rio 

Grande do Sul (MPE/RS), apoia o programa educacional Sol, 

que é voltado para crianças e jovens, apresentando medidas 

de prevenção ao uso de entorpecentes. 

INTEGRAÇÃO SOCIAL
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Tarifa Social

O projeto, implantado por todas as concessionárias da Águas

do Brasil, visa atender famílias com perfil socioeconômico 

baixo e, em alguns municípios, instituições de ensino. 

A parceria da Secretaria de Educação e da Fundação 

Municipal de Educação de Niterói com a concessionária 

Águas de Niterói contempla também 35 creches, que cuidam 

de crianças da comunidade entre 0 e 6 anos, com a redução 

do custo mensal do consumo de água.

Projeto de Cordas da Grota – Multiplicando

Este projeto é apoiado pelo Grupo Águas do Brasil, uma 

parceria entre a Águas de Niterói e a ONG Reciclarte, que 

tem como proposta principal uma intervenção sociocultural 

por meio da música, ampliando o universo de referências 

culturais e educacionais de crianças, adolescentes e jovens 

da comunidade para gerar oportunidades e renda. O projeto 

atende alunos das escolas da rede pública, na faixa etária de 

7 a 18 anos.

Realocação da comunidade quilombola 

A PCH Mucuri fez a realocação da comunidade quilombola 

Marques, preservando a ocupação de território tradicional 

e estimulando a sustentabilidade da comunidade por meio 

da implantação de programas de agricultura e pecuária, 

treinamento técnico, centro comunitário e da produção de 

um documentário sobre a história da comunidade Marques.

Associação Beneficente de Amparo e 

Solidariedade (Abas)

Esta associação faz a manutenção da creche Elza G. Branco, 

em São Paulo, dedicada ao acolhimento de crianças de 

seis meses a quatro anos de idade, provendo educação, 

alimentação e medidas básicas de saúde. A creche oferece 

oficinas de música, movimento, matemática, linguagem oral, 

natureza e sociedade, entre outras.

Projeto Viva Vôlei, Canavieiras/Ilhéus (BA).
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Com base no monitoramento e na solução ágil de eventuais 

ocorrências, a gestão ambiental do Grupo Queiroz Galvão 

promove iniciativas de preservação dos recursos naturais e 

de conscientização de boas práticas que envolvem o 

meio ambiente:

Carta de Sensibilidade Socioambiental

A QGEP decidiu orientar recursos, provenientes da produção 

do Campo de Manati, para projetos que beneficiam 

socioambientalmente a região da Bacia de Jequitinhonha, 

onde está o Bloco BM-J-2. O investimento foi feito em um 

projeto pioneiro no Brasil, desenvolvido pelo Núcleo de 

Modelagem Ambiental (Numa), vinculado ao Laboratório 

de Métodos Computacionais em Engenharia (Lamce) da 

COPPE/UFRJ, e pelo Núcleo de Estudos Ambientais (NEA) 

do Instituto de Geociências (Igeo) da Universidade Federal 

da Bahia (Ufba). A área estudada abrange a região costeira 

de Una, Canavieiras e Belmonte, que abriga ambientes 

como manguezais, estuários de rios, restingas e praias. Os 

estudos têm como objetivo a construção de uma Carta de 

Sensibilidade Socioambiental, que mostrará as áreas mais 

sensíveis a derramamentos de hidrocarbonetos, e uma 

análise da influência das mudanças climáticas sobre a região, 

a partir de cenários previstos pelo Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Programa de ruídos e vibrações

Implantado pelo Consórcio Construtor Rio Barra (CCRB), 

o programa tem por meta fazer com que, nas áreas 

habitadas, os níveis de ruídos e vibrações emitidos pelas 

obras atendam aos limites legais, evitando incômodos 

à comunidade do entorno. O CCRB monitora, em vários 

pontos, o nível de pressão sonora e vibração gerado pelas 

suas atividades. 

Estação de monitoramento da qualidade 

do ar

O CCRB implantou em suas frentes de obra uma Estação 

de Monitoramento da Qualidade do Ar, que tem o objetivo 

de monitorar a qualidade do ar antes e durante as obras na 

região, assegurando que atendam aos parâmetros previstos. 

Outras estações são implantadas de acordo com a abertura 

de novas frentes de serviço.

Recuperação de áreas impactadas – mangue no sul da Bahia.

INICIATIVAS AMBIENTAIS
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Programa de monitoramento e 

conservação da biodiversidade

Para manter a integridade da fauna e da flora locais nas 

áreas de intervenções das frentes de serviço do CCRB, 

realiza-se um estudo para caracterizar a biodiversidade nas 

regiões próximas, registrando a ocorrência e os aspectos 

comportamentais da fauna, com ênfase nas espécies 

endêmicas. O consórcio busca ainda cooperar para a 

conservação da flora da região, além de propor o replantio, 

em locais apropriados, de espécies encontradas nas áreas 

de intervenção.

Sistema de tratamento de água

A estação de tratamento de água do CCRB reutiliza 

toda a água usada nas escavações dos túneis e que 

seria descartada. Depois de tratada, a água volta para os 

equipamentos a fim de ser utilizada novamente. Na estação, 

a água é analisada pelos técnicos de meio ambiente para 

certificar que ela atende a alguns parâmetros antes de voltar 

aos equipamentos. Vale destacar que o aproveitamento da 

água nas escavações do túnel Barra/São Conrado é 

de 100%.

Caixas separadoras de água e óleo

As caixas separadoras de água e óleo foram implantadas 

nos canteiros da construção da Linha 4 do Metrô, no Rio 

de Janeiro, para fazer a separação de água e óleo nessas 

atividades com equipamentos como escavadeiras e jumbos. 

O efluente gerado nessas atividades com equipamentos é 

enviado para a caixa separadora, onde o óleo é coletado e 

segue para empresas de rerrefino. Lá e transformado em 

outros produtos, como graxa, voltando ao mercado. Já a 

água separada é enviada à estação de tratamento para que, 

depois, retorne aos processos da obra.

Apoio à atividade econômica na comunidade, Canasvieiras (BA).
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Programa de transposição de peixes

A Companhia Energética Santa Clara (Cesc) desenvolve, 

entre os meses de novembro e fevereiro, o programa de 

transposição de peixes no Rio Mucuri, que tem por objetivo 

dar condições para que os peixes possam transpor a 

barragem a fim de desovar, fenômeno mais conhecido 

como piracema.

Conservação e manejo da fauna terrestre

A usina hidrelétrica Jauru desenvolve o programa de 

conservação e manejo da fauna terrestre, que busca avaliar, 

de forma consolidada, as repercussões do empreendimento 

no hábitat da fauna terrestre. As interações entre as 

populações e as modificações ambientais são analisadas, 

verificando-se a inclusão de novas espécies a 

cada campanha.

Mangue Vivo

A CRT e a Fundação OndAzul (FOA) patrocinam o projeto 

Mangue Vivo, visando promover a recuperação ambiental 

de manguezais do município de Magé, no Rio de Janeiro, e 

estimular a conscientização ambiental por meio de mutirões 

de plantio e palestras sobre o projeto.

Programa Água na Escola

Realizado no município de Niterói, em parceria com a 

ONG Água e Cidade, o projeto visa capacitar educadores 

entregando material didático, manual do professor e 

revistas nas escolas das redes de ensino público e 

privado. O objetivo é capacitar os professores para que 

se tornem multiplicadores da causa ambiental e atuem de 

forma transdisciplinar com a temática da água em aulas 

expositivas, palestras, demonstrações etc.

Projeto Viva Água

As concessionárias da Águas do Brasil visitam as 

comunidades por meio das Unidades Itinerantes 

Equipadas, com o objetivo de aproximar a empresa de seus 

clientes, prestar informações sobre projetos e ações da 

concessionária, coletar solicitações e sugestões, solucionar 

problemas pertinentes àquela região ou aos clientes 

e conscientizar a comunidade sobre a importância da 

sustentabilidade ambiental.

Projeto Águas Limpas

Com o objetivo de recolher o lixo flutuante na Baía de 

Guanabara, Rio de Janeiro-RJ, a concessionária Águas 

de Niterói criou o Projeto Águas Limpas, em parceria 

com a ONG Instituto Rumo Náutico (Projeto Grael) e a 

Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e com o apoio do 

Ministério Público do Rio de Janeiro. A limpeza, o estudo e 

o monitoramento do lixo flutuante na região são realizados 

por meio da operacionalização de uma embarcação 

automatizada.

Projeto ReciclArte

A partir do projeto de coleta seletiva, realizado em parceria 

com instituições públicas e ONGs dos municípios, a Águas 

do Brasil desenvolveu o projeto de construção de brinquedos 

com materiais recicláveis, por meio do qual os colaboradores 

fazem doações de garrafas PET e outros materiais.

Coleta de óleo de cozinha

Em parceria com ONGs e prefeituras, a concessionária 

Águas das Agulhas Negras estabelece pontos de coleta de 

óleo em escolas, restaurantes, indústrias e hospitais, bem 

como realiza o transporte desse produto para um estoque, 

a partir do qual o óleo recolhido é destinado à fabricação 

de biocombustível. Além disso, é realizada a divulgação 

da importância dessa coleta, da construção de caixas de 

gordura e do uso racional de detergentes.

INICIATIVAS AMBIENTAIS
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Transformando lodo em adubo

A concessionária Águas das Agulhas Negras deu início ao 

processo de retirada do lodo da Estação de Tratamento 

de Esgoto Alegria (ETE Alegria), com uma média de cinco 

toneladas diárias. Rico em matéria orgânica, o resíduo é 

tratado ou processado, de modo a permitir a sua reciclagem 

de maneira racional e ambientalmente segura.

Programas de reflorestamento

Em Petrópolis-RJ, desde 2002, são realizados programas 

de reflorestamento nas áreas de mananciais, por meio 

de concessionárias do Grupo Águas do Brasil. Já foram 

plantadas mais de 20 mil mudas, que são armazenadas em 

estufas construídas perto do local de replantio, nos bairros 

Ponte de Ferro, Maria Comprida e Taquaril. O plantio de 

espécies nativas e outras resistentes ao fogo conta com o 

apoio de moradores.

Projeto Fauna Viva ajuda a preservar os animais nativos, Serra dos Órgãos (RJ).

Projeto Jacaré

O projeto, do Grupo Águas do Brasil, tem como principal 

objetivo interligar todos os imóveis da comunidade do 

Jacaré, no bairro de Itaipu, em Niterói, à rede de esgoto. 

Por meio do monitoramento do Rio Jacaré, verificou-se 

um grande número de ligações clandestinas, lançando 

o esgoto diretamente no rio. Visando conscientizar e 

auxiliar a comunidade a executar as ligações de esgoto, a 

concessionária contrata mão de obra local e doa o material 

necessário à execução dessas ligações, com a supervisão 

técnica necessária.
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O Grupo Queiroz Galvão patrocina diversos projetos nas 

regiões onde atua, como livros, documentários, espetáculos 

teatrais e exposições:

Dramas das enchentes de Nova Friburgo

O Grupo Águas do Brasil produziu o livro e o documentário 

Tragédia e reconstrução – O desafio das águas, relatando 

todo o drama das vítimas, a luta dos funcionários e a 

tentativa do município de Nova Friburgo (RJ), renascer, 

após as enchentes de 2011. O livro, escrito pela jornalista 

Aline Erthal, possui 64 páginas, trazendo fotos da tragédia, 

algumas delas chocantes, e depoimentos sobre a difícil 

missão de salvar vidas, resgatar corpos, atravessar o caos, 

retomar o abastecimento de água: enfim, sobreviver.

Espécies da flora do Quadrilátero Ferrífero

O livro Flores dos campos rupestres do Quadrilátero 

Ferrífero, escrito por Nilson Batista, foi patrocinado pela 

Vital Engenharia Ambiental. Na obra estão documentadas 

espécies delicadas de flores da região central de Minas 

Gerais, reunidas a partir das incursões de Nilson pelas 

terras mineiras. São fotos de 207 espécies nativas, com 

fichas contendo informações sobre família, nome científico, 

nome comum e comentários sobre as suas características 

marcantes. Para o autor, o livro é um instrumento de 

formação de consciência ambiental. Exemplares foram 

doados para cerca de 300 escolas da região do 

Quadrilátero Ferrífero.

A propósito de senhorita Júlia

O espetáculo teatral A propósito de senhorita Júlia, 

patrocinado pelo Grupo Queiroz Galvão, é uma releitura 

do texto escrito pelo sueco August Strindberg. A versão 

brasileira visa homenagear o autor, que completa 100 anos 

de morte em 2012 e é considerado um dos pais do teatro 

moderno. A história relembra o conflito entre os sexos e as 

classes sociais, enfocando o comportamento da mulher no 

final do século XIX. Essa nova versão, estrelada pela atriz 

Alessandra Negrini, estreou no Rio de Janeiro.

Espetáculo teatral A propósito de senhjorita Júlia, com Alessandra Negrini, Rio de Janeiro (RJ).

AÇÕES CULTURAIS
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Portinari para todos

Como única mantenedora, a QGEP patrocina o Projeto 

Portinari em diversas ações. A companhia apoia o projeto 

Portinari para Todos, que em sua primeira fase, em 2011, 

levou educação ambiental para as comunidades do entorno 

de suas atividades nos municípios de Una, Belmonte, 

Ilhéus e Canavieiras, localizados no litoral sul da Bahia. 

A ação contempla a itinerância da exposição Arte e Meio 

Ambiente, com 22 reproduções das obras de Portinari, bem 

como a distribuição gratuita de 210 pequenos baús com 

material didático e a capacitação de professores de escolas 

públicas, em parceria com as secretarias de cultura de cada 

localidade. O projeto Portinari para Todos visa contribuir à 

formação educativo-cultural de crianças, jovens e adultos, 

na perspectiva da construção de valores éticos e estéticos, 

possibilitando a difusão da arte brasileira, por meio da obra 

de Candido Portinari. A segunda fase do projeto está prevista 

ainda para 2012 e vai concentrar suas atividades na região 

Sudeste do país.

Projeto Guerra e Paz

A QGEP patrocinou uma tiragem especial do livro Guerra e 

Paz, sobre o histórico dos painéis Guerra e Paz, presentes 

do governo brasileiro para a sede da ONU, em Nova York, em 

1956. Após três anos de empenho e articulações envolvendo 

o governo federal, organizações internacionais, empresas 

estatais e privadas, a ONU entregou a guarda dos painéis ao 

Projeto Portinari até 2013. A obra-prima voltou ao Brasil para 

ser restaurada, iniciando em 2012 sua itinerância pelo Brasil 

e exterior.

Livro Guerra e Paz.

Livro patrocinado pela Vital Engenharia.
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