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trimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de 
um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obri-
gação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envol-
vido. Provisão para riscos cíveis e trabalhistas: Refere-se a questões trabalhistas, tribu-
tárias e cíveis e está registrada de acordo com avaliação de risco efetuada pela Administração, 
suportada por seus consultores jurídicos, registradas no passivo não circulante. h. Benefícios 
a empregados: (i) Previdência privada: Aos empregados que aderiram ao plano, a Compa-
nhia provê um plano de previdência privada. Trata-se de um plano multipatrocinado, na moda-
lidade de contribuição defi nida, que conta também com contribuições dos benefi ciários. Um 
plano de contribuição defi nida é um plano de pensão segundo o qual a Companhia faz contri-
buições fi xas a uma entidade separada. A Companhia não tem obrigações legais nem constru-
tivas de fazer contribuições se o fundo não tiver ativos sufi cientes para pagar a todos os empre-
gados os benefícios relacionados com o serviço do empregado no período corrente e anterior. 
A Companhia não tem nenhuma obrigação adicional de pagamento depois que a contribuição 
é efetuada. As contribuições são reconhecidas como despesa de benefícios a empregados, 
quando incorridas. (ii) Participação nos lucros: A Companhia reconhece uma provisão e 
uma despesa de participação nos resultados de empregados e administradores (que também 
são empregados) com base no cumprimento de metas operacionais de desempenho e de qua-
lidade dos serviços prestados, conforme previsto nos acordos coletivos de trabalho fi rmados 
com sindicatos, bem como pela política interna de remuneração. (iii) Benefícios de curto 
prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconheci-
das como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é 
reconhecido pelo montante que se espera que será pago se a Companhia tem uma obrigação 
legal ou construtiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confi ável. (iv) Assistência mé-
dica: A Companhia mantém um plano de assistência médica como benefício pós-emprego para 
os funcionários e seus dependentes legais, cuja lei 9.656/98 estabelece regras sobre os planos 
e seguros privados de assistência médica. Para a continuidade da cobertura do plano pelo co-
laborador com vínculo empregatício, que contribuiu ao plano por um período também estabele-
cido na lei, podendo permanecer com o benefício pós-emprego, desde que assuma integral-
mente as suas contribuições (incluindo da parte da empresa), quando do seu desligamento por 
demissão sem justa causa. O direito ao benefício vitalício é condicionado à permanência do co-
laborador no emprego até a idade da aposentadoria, e que tenha contribuído para o plano co-
letivo de assistência médica nas modalidades do plano vigente à época por mais de dez anos. 
Os custos esperados desses benefícios são acumulados durante o período de emprego, usando 
a mesma metodologia contábil usada para os planos de pensão de benefício defi nido. Os ga-
nhos e perdas atuariais decorrentes de ajustes com base na experiência e mudanças das pre-
missas atuariais são debitados ou creditados ao patrimônio líquido. Essas obrigações são ava-
liadas, analmente, por atuários independentes qualifi cados.Em ambos os tipos de benefícios 
(Aposentadoria ou Desligamento Sem Justa Causa), os custos são integralmente arcados pelos 
ex-empregados. Quando os benefícios de um plano são incrementados, a porção do benefício 
incrementado relacionada a serviços passados prestados pelos empregados é reconhecida 
imediatamente no resultado. A Companhia reconhece ganhos e perdas na liquidação de um 
plano de benefício defi nido quando a liquidação ocorre. i. Imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calcula-
dos com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição so-
cial sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fi scais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribui-
ção social compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto dife-
rido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negó-
cios, ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abran-
gentes. (i) Imposto corrente: O imposto corrente é o imposto a pagar estimado sobre o lucro 
tributável do exercício, com base nas taxas de impostos decretadas ou substantivamente de-
cretadas na data de elaboração das demonstrações fi nanceiras e qualquer ajuste aos impostos 
a pagar com relação aos exercícios anteriores. (ii) Imposto diferido: O imposto diferido é re-
conhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passi-
vos para fi ns de demonstrações fi nanceiras e os correspondentes valores usados para fi ns de 
tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido em rela-
ção aos prejuízos fi scais, créditos fi scais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados na 
extensão em que seja provável que lucros futuros tributáveis estarão disponíveis, contra os 
quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados 
a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais pro-
vável. O imposto diferido é mensurado com base nas alíquotas que se espera aplicar às dife-
renças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decre-
tadas ou substantivamente decretadas até a data do balanço. A mensuração do imposto diferi-
do refl ete as consequências tributárias que seguiriam a maneira sob a qual a Companhia espe-
ra, ao fi nal do exercício de elaboração das demonstrações fi nanceiras, recuperar ou liquidar o 
valor contábil de seus ativos e passivos. j. Distribuição de dividendos: A distribuição de di-
videndos para acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações fi -
nanceiras ao fi nal do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor aci-
ma da distribuição mínima obrigatória somente é provisionado na data que são aprovados pe-
los acionistas, em Assembleia Geral conforme informado na nota explicativa nº 25c. k. Arren-
damento: No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um arren-
damento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de con-
trolar o uso de um ativo identifi cado por um período de tempo em troca de contraprestação. (i) 
Como arrendatário: No início ou na modifi cação de um contrato que contém um componente 
de arrendamento, a Companhia aloca a contraprestação no contrato a cada componente de ar-
rendamento com base em seus preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de pro-
priedades, a Companhia optou por não separar os componentes que não sejam de arrendamen-
to e contabilizam os componentes de arrendamento e não arrendamento como um único com-
ponente. A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na 
data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, 
que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para 
quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer cus-
tos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos 
pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que 
está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condi-
ções do arrendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo de di-
reito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início até o fi -
nal do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfi ra a propriedade do ativo 
subjacente ao arrendatário ao fi m do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito 
de uso refl etir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de 
uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na mesma base 
que a do ativo imobilizado.
7. Novas normas e interpretações: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, 
mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações fi nanceiras da Companhia, 
estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e 
alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. IFRS 17 - Contratos de seguro: A IFRS 17 e 
CPC 50 é uma norma aplicável a seguradoras e vigoram para períodos iniciados a partir de 1º 
de janeiro de 2023. Essa norma não se aplica à Companhia. Alterações ao IAS 1: Classifi ca-
ção de passivos como circulante ou não circulante: Em janeiro de 2020, o IASB emitiu 
alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especifi car os re-
quisitos para classifi car o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem 
(i) o que signifi ca um direito de postergar a liquidação, (ii) que o direito de postergar deve exis-
tir na data-base do relatório, (iii) que essa classifi cação não é afetada pela probabilidade de 
uma entidade exercer seu direito de postergação, (iv) que somente se um derivativo embutido 
em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passi-
vo não afetariam sua classifi cação. As alterações são válidas para períodos iniciados a partir 
de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Não se espera que as al-
terações tenham um impacto signifi cativo nas demonstrações fi nanceiras da Companhia. Alte-
rações ao IAS 8: Defi nição de estimativas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emi-
tiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), no qual introduz a defi nição de ‘estimati-
vas contábeis’. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contá-
beis e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros. Além disso, eles esclarecem como 
as entidades usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis. 
As alterações serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e apli-
carão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que ocorrerem em, ou após, o início 
desse período. Adoção antecipada é permitida se divulgada. Não se espera que as alterações 
tenham um impacto signifi cativo nas demonstrações fi nanceiras da Companhia. Alterações 
ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Divulgação de políticas contábeis: Em fevereiro 
de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Sta-
tement 2 Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e exemplos para ajudar enti-
dades a aplicar o julgamento da materialidade para a divulgação de políticas contábeis. As al-
terações são para ajudar as entidades a divulgarem políticas contábeis que são mais úteis ao 
substituir o requerimento para divulgação de políticas contábeis signifi cativas para políticas 
contábeis materiais e adicionando guias para como as entidades devem aplicar o conceito de 
materialidade para tomar decisões sobre a divulgação das políticas contábeis. As alterações ao 
IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com adoção an-
tecipada permitida. Já que as alterações ao Practice Statement 2 fornece guias não obrigató-
rios na aplicação da defi nição de material para a informação das políticas contábeis, uma data 
para adoção desta alteração não é necessária. Atualmente, a Companhia está avaliando os im-
pactos dessas alterações nas políticas contábeis divulgadas. Alterações à IFRS 10 (CPC 36 
(R3)) - Demonstrações Consolidadas e IAS 28 (CPC 18 (R2)) - Venda ou Contribuição 
de Ativos entre um Investidor e sua Coligada ou Joint Venture: As alterações à IFRS 10 
(CPC 36 (R3)) e à IAS 28 (CPC 18 (R2)) tratam de situações que envolvem a venda ou contribui-
ção de ativos entre um investidor e sua coligada ou joint venture. Especifi camente, os ganhos 
e as perdas resultantes da perda de controle de uma controlada que não contenha um negócio 
em uma transação com uma coligada ou joint venture contabilizada utilizando o método de 
equivalência patrimonial são reconhecidos no resultado da controladora apenas proporcional-
mente às participações do investidor não relacionado nessa coligada ou joint venture. Da mes-
ma forma, os ganhos e as perdas resultantes da remensuração de investimentos retidos em al-
guma antiga controlada (que tenha se tornado coligada ou joint venture contabilizada pelo mé-
todo de equivalência patrimonial) ao valor justo são reconhecidos no resultado da antiga con-
troladora proporcionalmente às participações do investidor não relacionado na nova coligada 
ou joint venture. A data de vigência das alterações ainda não foi defi nida pelo IASB; porém, é 
permitida a adoção antecipada das alterações. A Administração da Companhia está avaliando 
o potencial impacto sobre as demonstrações fi nanceiras da Companhia e irá divulga-lo quando 
a norma entrar em vigor. Alterações à IFRS 3 - Combinações de negócios - Referência à 
Estrutura Conceitual: As alterações atualizam a IFRS 3 de modo que ela se refere à Estrutu-
ra Conceitual de 2018 em vez da Estrutura de 1989. Elas também incluem na IFRS 3 a exigên-
cia de que, para obrigações dentro do escopo da IAS 37, o comprador aplica a IAS 37 para de-
terminar se há obrigação presente na data de aquisição em virtude de eventos passados. Para 
um tributo dentro do escopo da IFRIC 21 - Tributos, o comprador aplica a IFRIC 21 para determi-
nar se o evento que resultou na obrigação de pagar o tributo ocorreu até a data de aquisição. 
Finalmente, as alterações acrescentam uma declaração explícita de que o comprador não reco-
nhece ativos contingentes adquiridos em uma combinação de negócios. As alterações são apli-
cáveis a combinações de negócios cuja data de aquisição ocorra em ou após o início do primei-
ro período de relatório iniciado em ou após 1º de janeiro de 2022. A adoção antecipada é per-
mitida se a entidade também adotar todas as outras referências atualizadas (publicada em con-
junto com a Estrutura Conceitual atualizada) na mesma data ou antes. Não se espera que as al-
terações tenham um impacto signifi cativo nas demonstrações fi nanceiras da Companhia. Alte-
rações à IAS 16 - Imobilizado - Recursos antes do Uso Pretendido: As alterações proí-
bem deduzir do custo de um item do imobilizado qualquer recurso proveniente da venda de 
itens produzidos antes do ativo estar disponível para uso, isto é, recursos para trazer o ativo ao 
local e na condição necessária para que seja capaz de operar da maneira pretendida pela Ad-
ministração. Consequentemente, a entidade reconhece esses recursos da venda e correspon-
dentes custos no resultado. A entidade mensura o custo desses itens de acordo com a IAS 2 - 
Estoques. As alterações esclarecem ainda o signifi cado de ‘testar se um ativo está funcionan-
do adequadamente’. Atualmente, a IAS 16 determina isso como avaliar se o desempenho téc-
nico e físico do ativo é tal que o mesmo possa ser usado na produção ou fornecimento de bens 
ou serviços, para aluguel para terceiros, ou para fi ns administrativos. Se não apresentados se-
paradamente na demonstração do resultado abrangente, as demonstrações fi nanceiras devem 
divulgar os valores dos recursos e custos incluídos no resultado correspondentes aos itens pro-
duzidos que não sejam um produto das atividades ordinárias da entidade, e cuja(s) rubrica(s) na 
demonstração do resultado abrangente inclua(m) esses recursos e custos. As alterações são 
aplicadas retrospectivamente, mas apenas para itens do imobilizado que são levados ao local 
e na condição necessária para que os mesmos sejam capazes de operar da maneira pretendida 
pela Administração no ou após o início do primeiro período apresentado nas demonstrações fi -
nanceiras no qual a entidade aplica as alterações pela primeira vez. A entidade deve reconhe-
cer o efeito acumulado da adoção inicial das alterações como ajuste do saldo inicial de lucros 
acumulados (ou outro componente do patrimônio líquido, conforme aplicável) no início do pri-
meiro período apresentado. As alterações são aplicáveis para períodos anuais iniciados em ou 
após 1º de janeiro de 2022, sendo permitida a adoção antecipada. Não se espera que as alte-
rações tenham um impacto signifi cativo nas demonstrações fi nanceiras da Companhia. Altera-
ções à IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - Contratos 

Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato: As alterações especifi cam que o ‘custo de 
cumprimento’ do contrato compreende os ‘custos diretamente relacionados ao contrato’. Os 
custos diretamente relacionados ao contrato compreendem os custos incrementais de cumpri-
mento desse contrato (por exemplo, funcionários ou materiais) e a alocação de outros custos 
diretamente relacionados ao cumprimento de contratos (por exemplo, alocação das despesas 
com depreciação para um item do imobilizado usado no cumprimento do contrato). As altera-
ções são aplicáveis a contratos para os quais a entidade ainda não cumpriu todas as suas obri-
gações no início do período anual no qual a entidade aplica as alterações pela primeira vez. Os 
números comparativos não são reapresentados. Ao invés disso, a entidade deve reconhecer o 
efeito acumulado da adoção inicial das alterações como ajuste do saldo inicial de lucros acu-
mulados (ou outro componente do patrimônio líquido, conforme aplicável) na data de adoção 
inicial. As alterações são aplicáveis para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 
2022, sendo permitida adoção antecipada. Não se espera que as alterações tenham um impac-
to signifi cativo nas demonstrações fi nanceiras da Companhia. 
8. Instrumentos fi nanceiros: Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de cai-
xa incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos a curto prazo com alta liquidez e 
vencimento de três meses ou menos, a contar da data de contratação e sujeitos a risco insigni-
fi cante de mudança de valor. Esses saldos são mantidos com a fi nalidade de atender compro-
missos de caixa de curto prazo da Companhia e não para investimento ou outros fi ns. Geren-
ciamento dos riscos fi nanceiros: Os principais riscos da administração são monitorados 
nas diversas instâncias da Governança da Companhia. A Companhia não utilizou instrumentos 
fi nanceiros derivativos em 2021 e 2020. Estrutura de gerenciamento de riscos: O Conselho 
de Administração da Companhia tem a responsabilidade para o estabelecimento e supervisão 
da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia. As políticas de gerenciamento de risco 
da Companhia são estabelecidas para identifi car e analisar os riscos aos quais a Companhia 
está exposta, para defi nir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos 
e a aderência aos limites defi nidos. As políticas de gerenciamento de risco e os sistemas são 
revisados regularmente para refl etir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da 
Companhia. A Companhia por meio de suas normas e procedimentos de treinamento e geren-
ciamento, busca manter um ambiente de disciplina e controle no qual todos os colaboradores 
tenham consciência de suas atribuições e obrigações. a. Risco de mercado: Risco de câm-
bio: As operações efetuadas pela Companhia são realizadas no mercado interno e não são afe-
tadas pela variação cambial. Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros da Companhia 
decorre, substancialmente, de empréstimos e fi nanciamentos e debêntures. As captações são 
efetivadas majoritariamente com taxas de juros baseadas em cestas de índices pós fi xados e 
spread pré-fi xado, sempre dentro de condições normais de mercado, atualizadas e registradas 
pelo valor de liquidação na data do encerramento do balanço. A Companhia realizou análise de 
sensibilidade dos principais riscos aos quais seus instrumentos fi nanceiros estão expostos. 
Para a análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros, a administração adotou para o 
cenário provável as mesmas taxas utilizadas na data de encerramento do balanço patrimonial. 
Os cenários II e III foram estimados com uma valorização adicional de 25% e 50% respectiva-
mente, já os cenários IV e V estimam uma desvalorização adicional de 25% e 50%, respectiva-
mente, das taxas no cenário provável.
  Taxa de
   juros - média Cenários
Exposição Exposição efetiva em I- Pro- II -  III - IV - V -
 patrimonial em R$ 31/12/2021 vável 25% 50% (25%) (50%)
Empréstimos e 
 fi nanciamentos.......  65.071 6,96% 69.598 1.132 2.264 (1.132) (2.264)
Efeito no resultado    1.132 2.264 (1.132) (2.264)
  Taxa de
   juros - média Cenários
Exposição Exposição efetiva em I- Pro- II -  III - IV - V -
 patrimonial em R$ 31/12/2020 vável 25% 50% (25%) (50%)
Empréstimos e 
 fi nanciamentos.......  52.067 8,19% 52.067 1.066 2.132 (1.066) (2.132)
Debêntures ...............  12.526 7,53% 12.526 236 472 (236) (472)
Efeito no resultado    1.538 3.075 (1.538) (3.075)
Este risco surge da possibilidade que a Companhia pode sofrer perdas devido a fl utuações nos 
índices (TJLP, SELIC, CDI), aumentando as despesas fi nanceiras relacionadas a empréstimos e 
fi nanciamentos e debêntures. A Companhia monitora os índices de mercado continuamente 
para avaliar os impactos potenciais nas despesas fi nanceiras e a possível necessidade de subs-
tituir sua dívida. Risco de preços: Os valores das tarifas dos serviços prestados são reajusta-
dos de acordo com índices defi nidos no Contrato de Concessão, considerando a variação na es-
trutura de custos e de mercado da Companhia, nas características dos sistemas e serviços con-
cedidos e em eventuais estímulos à efi ciência e à modacidade das tarifas. As tarifas de acordo 
com o contrato de concessão devem garantir o equilíbrio econômico-fi nanceiro da Companhia. 
Risco de contrato de concessão: O risco de contrato de concessão está atrelado diretamen-
te ao não cumprimento das obrigações defi nidas em cláusulas contratuais, bem como os direi-
tos serem garantidos pelo Poder Concedente. b. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco 
de a Companhia incorrer em perdas fi nanceiras caso um cliente ou de uma contraparte em um 
instrumento fi nanceiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é princi-
palmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos fi nanceiros da Com-
panhia. O valor contábil dos ativos fi nanceiros representa a exposição máxima do crédito.
 Nota explicativa 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa ....................................  11 66.059 39.414
Ativo fi nanceiro ...........................................................  33.a 21.286 27.752
Contas a receber de clientes ......................................  12 75.872 69.908
Outras contas a receber ..............................................   3.485 2.022
  166.702 139.096
Para mitigar o risco de possibilidade de a Companhia ter perdas decorrentes de inadimplência 
de suas instituições fi nanceiras depositárias de recursos ou de investimentos fi nanceiros, a 
Companhia adota como prática somente realizar operações com instituições fi nanceiras de bai-
xo risco avaliadas por agências de rating. c. Risco de liquidez: A liquidez da Companhia de-
pende principalmente do caixa gerado pelas atividades operacionais, empréstimos de institui-
ções fi nanceiras brasileiras, fi nanciamento doméstico e debêntures. A gestão do risco de liqui-
dez considera a avaliação dos requisitos de liquidez para assegurar que a Companhia disponha 
de caixa sufi ciente para atender suas despesas de capital e operacionais. A tabela a seguir 
analisa os passivos fi nanceiros da Companhia, por faixas de vencimento, que compreendem o 
período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores 
apresentados não contemplam taxa de descontos contratuais.
 Menos Entre 1 e Entre 3 e Valor Valor
Em 31 de dezembro de 2021 de 1 ano 2 anos 5 anos projetado contábil
Empréstimos e fi nanciamentos (a) ........  19.798 20.927 31.007 71.732 65.071
Dividendos a pagar ................................  19.850 - - 19.850 19.850
Fornecedores e outras contas a pagar .  49.624 8.231 - 57.855 57.855
Passivo de arrendamento ......................  9.215 15.153 - 24.368 24.368
 98.487 36.080 31.007 173.806 167.144
 Menos Entre 1 e Entre 3 e Valor Valor
Em 31 de dezembro de 2020 de 1 ano 2 anos 5 anos projetado contábil
Empréstimos e fi nanciamentos (a) ......  14.508 15.530 29.993 60.031 52.067
Debêntures ..........................................  9.401 3.125 - 12.526 12.526
Dividendos a pagar .............................  21.613 - - 21.613 21.613
Fornecedores e outras contas a pagar  47.379 2 - 47.381 47.381
Passivo de arrendamento....................  3.837 5.798 - 9.635 9.635
 96.738 24.455 29.993 151.186 143.222
(a) Difere do valor contábil, pois refere-se ao valor estimado de desembolso.
Adicionalmente, conforme estabelecido em contrato de debêntures existente em 31 de de-
zembro de 2020 e quitada durante o ano fiscal de 2021, a Companhia compromete-se com 
covenants financeiros estabelecidos com o intuito de garantir o controle do endividamen-
to da Companhia em função do caixa operacional gerado e a capacidade da Companhia em 
honrar o pagamento de suas dívidas. Os covenants e suas metas foram estabelecidos pe-
los próprios agentes financiadores dentro de condições normais de mercado, conforme 
nota explicativa nº 19. A Companhia monitora continuamente a evolução e a projeção dos 
covenants estabelecidos para avaliar a necessidade de revisões de orçamento e estabele-
cimento de planos de contenção de custos e despesas. Estimativa de valor justo: Con-
forme o CPC 40 (R1), “Instrumentos Financeiros: Evidenciação”, o valor justo é definido 
como o preço de troca que seria recebido por um ativo ou pago por transferir um passivo 
(preço de transferência) no principal ou o mais vantajoso mercado para o ativo ou passivo 
numa transação normal entre participantes independentes do mercado na data de mensu-
ração. A Administração entende que os valores justos são, substancialmente, similares 
aos valores contábeis registrados. Gerenciamento de capital: Os objetivos da Compa-
nhia durante o processo de administração do seu capital são garantir a capacidade de con-
tinuidade das suas operações, visando oferecer retorno aos acionistas, bem como manter 
uma estrutura de capital ideal para diminuir os custos. Para manter boas práticas na ges-
tão da estrutura de capital, a Companhia, quando aprovado pelos acionistas controlado-
res, pode rever sua política de distribuição de dividendos, emitir novas ações ou reduzir 
capital. A Diretoria procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis 
com níveis mais adequados de empréstimos e as vantagens e a segurança proporcionada 
por uma posição de capital saudável. A Companhia adota o índice de alavancagem finan-
ceira para monitorar e analisar a performance do seu capital. Esse índice é obtido median-
te a divisão da dívida líquida pelo patrimônio líquido. Considera-se como dívida líquida, 
para fins desta análise, o saldo total de passivos circulante e não circulante, subtraído do 
montante de caixa e equivalente de caixa. O índice de alavancagem financeira em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 pode ser apresentado conforme demonstrado abaixo:
 2021 2020
Total do passivo circulante e não circulante ............................................  233.859 199.656
(-) caixa e equivalentes de caixa...............................................................  (66.059) (39.414)
Dívida líquida .........................................................................................  167.800 160.242
Patrimônio líquido .....................................................................................  101.674 73.512
Índice de alavancagem ........................................................................  1,65 2,18
Valor justo dos instrumentos fi nanceiros: Os valores justos e os saldos contábeis dos ins-
trumentos fi nanceiros, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, estão demonstrados a seguir:
 Hierarquia  2021 2020
 do  Valor  Valor Valor Valor
Ativos fi nanceiros: valor justo Categoria Contábil justo Contábil justo
Caixa e equivalentes de caixa Nível 1 Custo 
  amortizado 66.059 66.059 39.414 39.414
Títulos e valores mobiliários Nível 1 Custo 
  amortizado 312 312 300 300
Contas a receber de clientes Nível 2 Custo 
  amortizado 75.872 75.872 69.908 69.908
Ativo fi nanceiro Nível 2 Custo 
  amortizado 21.286 21.286 27.752 27.752
Outras contas a receber Nível 2 Custo 
  amortizado 3.485 3.485 2.022 2.022
Total   167.014 167.014 139.396 139.396
Passivos fi nanceiros:
Fornecedores e 
 outras contas a pagar Nível 2 Custo 
  amortizado 57.855 57.855 47.381 47.381
Empréstimos e fi nanciamentos Nível 2 Custo 
  amortizado 65.071 65.071 52.067 52.067
Dividendos a pagar Nível 2 Custo 
  amortizado 19.850 19.850 21.613 21.613
Debêntures Nível 2 Custo 
  amortizado - - 12.526 12.526
Passivo de arrendamento Nível 2 Custo 
  amortizado 24.368 24.368 9.635 9.635
Total   167.144 167.144 143.222 143.222
Não houve transferências entre níveis de mensuração na hierarquia do valor justo no exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2021 para esses ativos e passivos. Mensuração do valor justo: 
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração dos valo-
res justos, para os ativos e passivos fi nanceiros e não fi nanceiros. A Companhia estabeleceu 
uma estrutura de controle relacionada à mensuração dos valores justos. Possui a responsabili-
dade geral de revisar todas as mensurações signifi cativas de valor justo, incluindo os valores 
justos de Nível 3. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa da-
dos observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classifi cados em di-
ferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de 
avaliação da seguinte forma: Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos idênticos; Nível 2 - inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 
1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deriva-
do de preços); e Nível 3 - inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados ob-
serváveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia reconhece as transferências en-
tre níveis da hierarquia do valor justo no fi nal do período das demonstrações fi nanceiras em que 
ocorreram as mudanças, se aplicável. A Companhia revisa regularmente dados não observáveis 

signifi cativos e ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como cotações de cor-
retoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar os valores justos, então a Companhia 
analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações 
atendem os requisitos do CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avalia-
ções devem ser classifi cadas. O valor justo dos instrumentos fi nanceiros foi determinado con-
forme descrito a seguir: Os saldos em caixa e bancos têm seus valores justos idênticos aos sal-
dos contábeis. As aplicações fi nanceiras em CDBs (Certifi cado de Depósito Bancário) e instru-
mentos similares possuem liquidez diária com recompra na “curva do papel” e, portanto, a 
Companhia entende que seu valor justo corresponde ao seu valor contábil. O valor justo é cal-
culado baseando-se no valor presente do principal e fl uxos de caixa futuros, descontados pela 
taxa de mercado dos juros apurados na data de mensuração. Quanto ao componente passivo 
dos instrumentos conversíveis de dívida, a taxa de juros de mercado é apurada por referência 
a passivos semelhantes que não apresentam uma opção de conversão. A interpretação dos da-
dos de mercado quanto à escolha de metodologias de cálculo do valor justo exige considerável 
julgamento e estabelecimento de estimativas para se chegar a um valor considerado adequa-
do para cada situação. Consequentemente, as estimativas apresentadas podem não indicar, 
necessariamente, os montantes que poderão ser obtidos no mercado corrente. Hierarquia de 
valor justo: O método de avaliação adotado pela Companhia na mensuração do valor justo dos 
instrumentos fi nanceiros foi o nível 2, exceto caixa e equivalentes de caixa. 
9. Aspectos ambientais: As operações da Companhia estão sujeitas a riscos ambientais, os 
quais são amenizados por procedimentos operacionais e controles com investimentos em equipa-
mentos e sistemas de controle de poluição. As despesas com questões ambientais contínuas são 
reconhecidas ao resultado quando incorridas e os investimentos em novos equipamentos e siste-
mas são capitalizados. A Companhia não mantém nenhuma provisão contingencial para perdas 
relacionadas a questões ambientais, com base na legislação ambiental em vigor no Brasil. 
10. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: i) Pronunciamentos novos ou 
revisados aplicados pela primeira vez em 2021: O Grupo Solvi aplicou pela primeira vez 
certas normas e alterações, que são válidas para períodos anuais iniciados em, ou após, 1º de 
janeiro de 2021 (exceto quando indicado de outra forma). O Grupo decidiu não adotar antecipa-
damente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ain-
da não estejam vigentes. Alterações no CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 
48: Reforma da Taxa de Juros de Referência: As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 
e 48 fornecem exceções temporárias que endereçam os efeitos das demonstrações fi nanceiras 
quando uma taxa de certifi cado de depósito interbancário é substituída com uma alternativa 
por uma taxa quase que livre de risco. As alterações incluem os seguintes expedientes práti-
cos: • Um expediente prático que requer mudanças contratuais, ou mudanças nos fl uxos de 
caixa que são diretamente requeridas pela reforma, a serem tratadas como mudanças na taxa 
de juros fl utuante, equivalente ao movimento numa taxa de mercado. • Permite mudanças re-
queridas pela reforma a serem feitas nas designações e documentações de hedge, sm que o re-
lacionamento de hedge seja descontinuado. • Fornece exceção temporária para entidades es-
tarem de acordo com o requerimento de separadamente identifi cável quando um instrumento 
com taxa livre de risco é designado como hedge de um componente de risco. Essas alterações 
não impactaram as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas do Grupo Solvi. O 
grupo pretende usar os expedientes práticos nos períodos futuros se eles se tornarem aplicá-
veis. Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para 
Arrendatários em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021: 
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC 06 
(R2) sobre a modifi cação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os benefícios relaciona-
dos como consequência direta da pandemia Covid-19. Como um expediente prático, um arren-
datário pode optar por não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo ar-
rendador é uma modifi cação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fi zer essa opção 
deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante do benefício 
concedido no contrato de arrendamento relacionada ao Covid-19 da mesma forma que contabi-
lizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma modifi cação do contra-
to de arrendamento. A alteração pretendia a ser aplicada até 30 de junho de 2021, mas como 
o impacto da pandemia do Covid-19 pode continuar, em 31 de março de 2021, o CPC estendeu 
o período da aplicação deste expediente prático para de 30 de junho de 2022. Essa alteração 
entra em vigor para exercícios sociais iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2021. No entan-
to, o Grupo Solvi ainda não recebeu benefícios concedidos para arrendatários relacionados à 
Covid-19 mas planeja aplicar o expediente prático quando disponível dentro do período da nor-
ma. ii) Normas emitidas, mas ainda não vigentes: As normas e interpretações novas e al-
teradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações fi nancei-
ras do Grupo Solví, estão descritas a seguir. O Grupo Solví pretende adotar essas normas e in-
terpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. IFRS 17 - Contratos de 
seguro: Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (CPC 50 - Contratos 
de Seguro, que substituiu o CPC 11/IFRS 4 - Contratos de Seguro). A IFRS 17 aplica-se a todos 
os tipos de contrato de seguro (como de vida, ramos elementares, seguro direto e resseguro), 
independentemente do tipo de entidade que os emitem, bem como determinadas garantias e 
instrumentos fi nanceiros com características de participação discricionária. A IFRS 17 e CPC 50 
vigoram para exercicios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023. Essa norma não se aplica ao 
Grupo Solví. Alterações ao IAS 1: Classifi cação de passivos como circulante ou não 
circulante: Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, cor-
relato ao CPC 26, de forma a especifi car os requisitos para classifi car o passivo como circulan-
te ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que signifi ca um direito de postergar a li-
quidação; • Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; • Que essa clas-
sifi cação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; 
• Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumen-
to de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classifi cação. As alterações 
são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas re-
trospectivamente. Não se espera que as alterações tenham um impacto signifi cativo nas de-
monstrações fi nanceiras do Grupo Solví. Alterações ao IAS 8: Defi nição de estimativas 
contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 
23), no qual introduz a defi nição de ‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem a distin-
ção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção 
de erros. Além disso, eles esclarecem como as entidades usam as técnicas de medição e inputs 
para desenvolver as estimativas contábeis. As alterações serão vigentes para períodos inicia-
dos em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas 
contábeis que ocorrerem em, ou após, o início desse período. Adoção antecipada é permitida 
se divulgada. Não se espera que as alterações tenham um impacto signifi cativo nas demons-
trações fi nanceiras do Grupo Solví. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Di-
vulgação de políticas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 
(norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, 
no qual fornece guias e exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialida-
de para a divulgação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a 
divulgarem políticas contábeis que são mais úteis ao substituir o requerimento para divul-
gação de políticas contábeis significativas para políticas contábeis materiais e adicionan-
do guias para como as entidades devem aplicar o conceito de materialidade para tomar 
decisões sobre a divulgação das políticas contábeis. As alterações ao IAS 1 são aplicáveis 
para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com adoção antecipada permi-
tida. Já que as alterações ao Practice Statement 2 fornece guias não obrigatórios na apli-
cação da definição de material para a informação das políticas contábeis, uma data para 
adoção desta alteração não é necessária. Não se espera que as alterações tenham um im-
pacto significativo nas demonstrações financeiros da Companhia.
11. Caixa e equivalentes de caixa: São compostos com segue:
 2021 2020
Caixa..........................................................................................................  13 13
Bancos .......................................................................................................  239 396
Aplicações fi nanceiras ..............................................................................  65.807 39.005
 66.059 39.414
As aplicações fi nanceiras referem-se, principalmente, a certifi cados de depósito bancário, de li-
quidez imediata e remuneração atrelada à variação média de 50,8% em 2021 (56,6% em 2020) 
do CDI, não excedendo os seus respectivos valores de mercado, e não estão sujeitas a riscos 
de mudança signifi cativa de valor. A exposição da Companhia a riscos de taxas de juros e liqui-
dez são divulgadas na nota explicativa nº 8.
12. Contas a receber de clientes: As contas a receber são compostos como seguem:
 Nota explicativa 2021 2020
Prefeitura Municipal de São Paulo:
Valores faturados ........................................................   9.493 13.432
Medição dos serviços prestados ................................   66.362 56.093
  75.855 69.525
Clientes privados:
Valores faturados - venda de sucata ..........................   17 99
  17 99
Partes relacionadas.....................................................  24b - 284
Total ............................................................................   75.872 69.908
Circulante ....................................................................   65.383 59.419
Não circulante .............................................................   10.489 10.489
Total ............................................................................   75.872 69.908
A exposição ao risco de crédito da Companhia está limitada ao valor das contas a receber men-
cionadas acima. O aging list das contas a receber é composto como segue:
 2021 2020
Valores a vencer ........................................................................................  65.388 54.994
Vencidos:
Até 30 dias ................................................................................................  - 252
Entre 31 e 60 dias .....................................................................................  - 47
Entre 91 e 180 dias ...................................................................................  - 4.127
Acima de 360 dias (a)................................................................................  10.484 10.488
 75.872 69.908
(a) O saldo acima de 360 dias refere-se a serviços extracontratuais realizados à Prefeitura 

de São Paulo, que ocorreram nos períodos de 2007, 2009 e 2013, a Companhia não 
constituiu provisão para crédito de liquidação duvidosa para esses títulos devido ao es-
tágio de negociação junto a contraparte. O valor originou-se do atendimento da solici-
tação feita pelo poder concedente em outubro de 2004 para a realização da coleta de 
indivisíveis (resíduos de varrição de vias públicas), quando o objeto do contrato de con-
cessão fi rmado abrangia os serviços divisíveis. Conforme as cláusulas 11.8, 11.9 e 
11.10 a Concessionária deveria ser remunerada pela prestação de tal serviço, o que não 
ocorreu de forma integral, resultando no processo administrativo aberto pela LOGA no 
ano de 2013 e que segue em andamento.

13. Imposto a recuperar: São compostos como segue:
 2021 2020
IRPJ ...........................................................................................................  436 398
Cofi ns.........................................................................................................  2.677 11.903
Pis ..............................................................................................................  979 5.365
INSS ..........................................................................................................  1.894 1.510
Outros ........................................................................................................  35 7
 6.021 19.183
14. Depósitos judiciais: Os depósitos judiciais são compostos como seguem:
 2021 2020
Depósito Judicial ......................................................................................  19.820 19.881
Compensação de depósitos com provisões contingenciais correlatas ....  (4.985) (5.094)
Outros ........................................................................................................  419 534
 15.254 15.321
15. Imposto de renda e contribuição social: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Compa-
nhia possuía registrado ativos e passivos de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 
relacionados com diferenças temporárias representadas por provisões não dedutíveis e lucros 
não realizados oriundos de valores a receber da municipalidade, conforme permitido pela Le-
gislação do Imposto de Renda. A composição desses diferidos é como segue:
 2021 2020
Diferenças temporárias:
Lucros não realizados sobre contas a receber de clientes públicos ........  (16.504) (12.953)
Provisões contingências............................................................................  15.552 15.126
Provisão para perda de estoque ...............................................................  42 42
Provisão conscientização da população ...................................................  52 116
Provisão para participação nos resultados ...............................................  3.651 2.594
Provisão benefício pós emprego ...............................................................  1.234 -
Outros ........................................................................................................  1.281 1.453
Total ..........................................................................................................  5.309 6.378
Alíquotas - % ............................................................................................  34 34
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos .........  1.805 2.169
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos ..........................  7.416 2.169
Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos......................  (5.611) -

Reconciliação da taxa efetiva: A reconciliação da provisão para Imposto de Renda e contri-
buição social, tendo como base as alíquotas vigentes e o débito efetivo reconhecido no resul-
tado, é como segue:
 2021 2020
Lucro antes dos impostos .........................................................................  112.805 80.172
Alíquota nominal do imposto de renda e da contribuição social - % ......  34 34
Despesa esperada com imposto de renda e contribuição social .............  (38.354) (27.258)
Efeito do imposto de renda e contribuição social sobre:
Incentivos ..................................................................................................  1.813 -
Brindes / multas indedutíveis ...................................................................  (7) (2)
Provisão para gratifi cação, bônus e doações ...........................................  (474) (552)
Gratifi cação a administradores .................................................................  (342) -
Ajuste de inventário ..................................................................................  (5) -
Pescrição de créditos tributários ..............................................................  (283) -
Outras diferenças temporárias .................................................................  105 1.028
Provisão para imposto de renda e contribuição social .................  (37.547) (26.784)
Corrente.....................................................................................................  (37.184) (27.569)
Diferido......................................................................................................  (363) 785
Alíquota efetiva......................................................................................  33,28% 33,41%
16. Imobilizado: O saldo é composto como segue:
 Taxa média  2021 2020
 anual - % Custo Depreciação Líquido Líquido
Terrenos ..............................................  - 24.266 - 24.266 24.266
Benfeitorias em bens de terceiros .....  20% 3.482 (87) 3.395 3.482
Máquinas e equipamentos ................  10% 14.939 (9.113) 5.826 6.804
Veículos e equipamentos ...................  20% 122.277 (56.354) 65.923 45.286
Móveis e utensílios ............................  10% 1.490 (714) 776 628
Equipamentos de informática ............  20% 4.637 (3.166) 1.471 1.497
Imobilizado em andamento ................  - 1.461 - 1.461 315
  172.552 (69.434) 103.118 82.278
As mutações do imobilizado de 2021 e 2020 estão demonstradas conforme a seguir:
 Saldo    Trans- Saldo
Custo do Imobilizado 2020 Adição Baixa ferência 2021
Terrenos .......................................................  24.266 - - - 24.266
Edifi cações e construção civil .....................  - - - - -
Benfeitorias em bens de terceiros ..............  3.482 - - - 3.482
Máquinas e equipamentos .........................  13.949 1.086 (96) - 14.939
Veículos e equipamentos ............................  90.183 33.967 (1.873) - 122.277
Móveis e utensílios .....................................  1.226 266 (2) - 1.490
Equipamentos de informática .....................  4.151 520 (34) - 4.637
Imobilizado em andamento .........................  315 1.882 - (736) 1.461
 137.572 37.721 (2.005) (736) 172.552
 Saldo    Trans- Saldo
Depreciação 2020 Adição Baixa ferência 2021
Benfeitorias em bens de terceiros ..............  - (87) - - (87)
Máquinas e equipamentos .........................  (7.145) (2.060) 92 - (9.113)
Veículos e equipamentos ............................  (44.897) (13.330) 1.873 - (56.354)
Móveis e utensílios .....................................  (598) (117) 1 - (714)
Equipamentos de informática .....................  (2.654) (540) 28 - (3.166)
 (55.294) (16.134) 1.994 - (69.434)
 82.278 21.587 (11) (736) 103.118
 Saldo    Trans- Saldo
Custo do Imobilizado 2019 Adição Baixa ferência 2020
Terrenos .......................................................  24.266 - - - 24.266
Edifi cações e construção civil .....................  - 4 - (4) -
Benfeitorias em bens de terceiros ..............  3.568 - (86) - 3.482
Máquinas e equipamentos .........................  13.538 1.458 (1.047) - 13.949
Veículos .......................................................  85.458 31.332 (26.607) - 90.183
Móveis, utensílios e outros.........................  1.372 73 (219) - 1.226
Equipamentos de informática .....................  3.880 512 (241) - 4.151
Imobilizado em andamento .........................  58 253 - 4 315
 132.140 33.632 (28.200) - 137.572
 Saldo    Trans- Saldo
Depreciação 2019 Adição Baixa ferência 2020
Máquinas e equipamentos .........................  (5.874) (2.016) 745 - (7.145)
Veículos .......................................................  (57.372) (14.218) 26.693 - (44.897)
Móveis, utensílios e outros.........................  (707) (103) 212 - (598)
Equipamentos de informática .....................  (2.429) (461) 236 - (2.654)
 (66.382) (16.798) 27.886 - (55.294)
 65.758 16.834 (314) - 82.278
Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa (Teste de 
Impairment): Em 2021 e 2020, a Administração avaliou com base em fontes de informações 
externas e internas e não identifi cou qualquer indicação de que seus ativos estariam registra-
dos por valor superior ao seu valor recuperável.
17. Direito de uso - arrendamento: O saldo é composto como segue:
 Saldo em 31 de   Depre-  Saldo em 31 de
Ativo subjacente dezembro de 2020 Adição ciação Baixa dezembro de 2021
Edifi cação .................. 5.687 557 (2.034) - 4.210
Veiculos e
 equipamentos ......... 3.280 24.099 (8.456) (221) 18.702
 8.967 24.656 (10.490) (221) 22.912
 Saldo em 31 de   Saldo em 31 de
Ativo subjacente  dezembro de 2019 Adição Depreciação dezembro de 2020
Edifi cação .......................  6.800 711 (1.824) 5.687
Veículos e 
 equipamentos ................  4.470 292 (1.482) 3.280
 11.270 1.003 (3.306) 8.967
18. Fornecedores: O saldo é composto como segue:
 Nota explicativa 2021 2020
Fornecedores ...............................................................   25.089 20.785
Partes relacionadas.....................................................  24b 28.599 23.068
  53.688 43.853
Circulante ....................................................................   45.457 43.851
Não circulante .............................................................   8.231 2
19. Debêntures
   Pagamentos Pagamentos
 2020 Juros de juros do principal 2021
Debêntures ..............  12.526 452 (478) (12.500) -
Circulante ................  - - - - -
   Pagamentos Pagamentos
 2019 Juros de juros do principal 2020
Debêntures ..............  25.080 1.151 (1.205) (12.500) 12.526
Circulante ................  - - - - 12.526
Em 15 de maio de 2015, a Companhia emitiu em série única 50 debêntures simples nominati-
vas, no valor unitário de R$1.000, totalizando uma captação de R$50.000. Tais debêntures são 
de espécie quirografária, não conversíveis em ações, com garantia adicional real fi dejussória, 
sem emissão de cautelas ou certifi cados. As debêntures foram colocadas com esforços restri-
tos pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, coordenador líder da 
emissão. As debêntures serão remuneradas a taxa de 100% das taxas médias diárias dos de-
pósitos Interfi nanceiros - DI, divulgado pela CETIP, acrescidas de uma sobretaxa equivalente de 
3% ao ano. A amortização será trimestral a partir de 15 de maio de 2017 do valor nominal uni-
tário e consecutivas. O vencimento fi nal da operação ocorrerá em 15 de dezembro de 2021. Ga-
rantias e cláusulas restritivas (covenants): As Debêntures são garantidas por fi ança da 
Solvi Participações S.A. em 62,347% e Estre Ambiental S.A. em 37,653%. Cada uma das fi ado-
ras é responsável proporcionalmente ao montante da obrigação. O instrumento de emissão de 
debêntures estabelece cláusulas restritivas (covenants) que podem caracterizar evento de ina-
dimplemento e, portanto, o vencimento antecipado das debêntures. Exige-se a observação do 
cumprimento do índice: IAC - Índice de Alavancagem Consolidada, que é apresentado através 
do cálculo de empréstimos e fi nanciamentos menos disponibilidade dividido pelo EBITDA, e o 
resultado deve ser inferior a 2,85. As cláusulas restritivas foram integralmente cumpridas em 
31 de dezembro de 2020 e 2019. A Companhia fez quitação do saldo da dívida liquidando total-
mente a operação em 4 parcelas trimestrais no ano de 2021.
20. Empréstimos e fi nanciamentos: Esta nota explicativa fornece informações sobre os ter-
mos contratuais dos empréstimos e fi nanciamentos com juros, que são mensurados pelo custo 
amortizado. As obrigações por empréstimos e fi nanciamentos são representadas como seguem:
Modalidade Encargos fi nanceiros - % Vencimento 2021 2020
BNDES Pré-fi xado de 3,50% a.a e 
 TJLP de 1,40% a 2,40 a.a. Dez/2023 2.115 4.965
Capital de giro CDI + 2,81% a.a. Jul/2023 2.290 5.870
Crédito direto ao consumidor Pré-fi xado de 8,47% a  Out/2024 a
 9,51% a.a. Mar/2025 33.000 41.232
Finame Pré-fi xado de 4,70%  27.666 -
   65.071 52.067
Circulante   17.459 16.107
Não circulante   47.612 35.960
Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:
Vencimento 2021 2020
2022...........................................................................................................  - 12.919
2023...........................................................................................................  18.368 13.301
2024...........................................................................................................  17.071 7.342
2025...........................................................................................................  7.177 2.398
2026...........................................................................................................  4.996 -
 47.612 35.960
Garantias
Os empréstimos e fi nanciamentos da Companhia, na modalidade FINAME, estão garantidos por 
veículos no valor contábil de R$27.666 em 2021 (R$0 em 2020). Os empréstimos e fi nanciamen-
tos da Companhia, na modalidade BNDES (também CEF - FINISA), estão garantidos por fi ança 
bancária no valor de R$2.115 em 2021 (R$8.816 em 2020). Os empréstimos e fi nanciamentos da 
Companhia não possuem cláusulas restritivas de contrato (covenants).
Conciliação da movimentação dos empréstimos e fi nanciamentos
 Saldo     Saldo
 em 31 de     em 31 de
 dezembro   Pagamento Pagamento dezembro
Modalidade de 2020 Captação Juros Juros Principal de 2021
Finame/Finep........... - 27.180 602 (116) - 27.666
BNDES ..................... 4.965 - 160 (169) (2.841) 2.115
Capital de giro ......... 5.870 - 251 (204) (3.627) 2.290
Crédito direto ao 
 consumidor............ 41.232 - 3.136 (3.151) (8.217) 33.000
 52.067 27.180 4.149 (3.640) (14.685) 65.071
 Saldo     Saldo
 em 31 de     em 31 de
 dezembro   Pagamento Pagamento dezembro
Modalidade de 2019 Captação Juros Juros Principal de 2020
Finame/Finep........... 19 - 5 - (24) -
BNDES ..................... 7.891 - 691 (386) (3.231) 4.965
Capital de giro ......... 15.391 - 132 (575) (9.078) 5.870
Crédito direto ao
 consumidor............ 7.639 35.110 3.142 (2.950) (1.709) 41.232
 30.940 35.110 3.970 (3.911) (14.042) 52.067
21. Passivo de arrendamento: O passivo de arrendamento é representada como segue:
 Taxa de desconto Vencimento 2021 2020
Arrendamento mercantil ..................  8,48% a.a. 2021 - 3.387
  2022 9.215 3.115
  2023 9.208 2.743
  2024 5.945 390
   24.367 9.635
Circulante .........................................    9.215 3.837
Não circulante ..................................    15.153 5.798
Movimentação do passivo de arrendamento:
 Saldo      Saldo
 em 31 de     Apro- em 31 de
 dezembro    Paga- priação dezembro
Modalidade de 2020 Adição Baixa Juros mentos de juros de 2021
Arrendamento 
 mercantil ............... 9.635 24.656 (235) 2.590 (9.689) (2.590) 24.367
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