Uma história de sucesso
Por duas décadas a Sóllitta Grupo constrói uma história de sucessos e realizações.
A empresa, que começou voltada para a construção civil gerenciando e construindo
diversas indústrias paulistas, cresceu rápido. Em seu segundo ano de vida já era a
principal instaladora da Companhia Atlantic de Petróleo, que ocasionou na criação
da primeira divisão autônoma do Grupo, a Divisão de Instalações Industriais.
Sempre em busca de novas tecnologias, em 1992 a Sóllitta tornou-se a primeira
empresa nacional a fazer parte da PEI (Petroleum Equipment Institute), posição que
lhe garantiu participação relevante no processo de modernização dos postos de
serviços brasileiros.
Desta experiência internacional nasceu a duradoura parceria
com a empresa norte americana Tanknology e a fundação
da Ecotest Tecnologia Ambiental, empresa pioneira na
realização de testes de estanqueidade eletrônicos no
Brasil. A sinergia do trabalho dessas empresas resultou
no crescimento de oportunidades e do Grupo, com a
inauguração da Divisão de Avaliação e Remediação
Ambiental da Ecotest.
Em 1997, com a criação da FGS Brasil, o Grupo
inaugurou sua primeira unidade industrial focada
na fabricação de sistemas para transporte de
hidrocarbonetos e derivados. Hoje, com uma
atuação muito mais abrangente, tem conquistado
importante participação nos setores de petróleo,
gás e saneamento, a partir de uma estrutura
completa para a fabricação e distribuição de tubos
e acessórios afins.
Em constante crescimento, em 2004 a Sóllitta
Grupo construiu em Mossoró - RN sua segunda
unidade industrial. Com uma linha completa de
produtos para proteção contra corrosão de metais,
a Nova Coating passou a ser rapidamente líder
de mercado, incorporando grandes contratos do
setor e ampliando suas instalações com a abertura
de filiais na Bahia (Salvador), Sergipe (Aracajú) e
Espírito Santo (São Mateus).
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Em 2006, o Grupo fez seu primeiro investimento
no segmento de Petróleo. Em processo contínuo
de expansão, criou a empresa Allpetro no Rio
Grande do Norte e iniciou a extração ativa de
petróleo em meados de 2008. Um investimento
de grande importância e orgulho para o Grupo!
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A força de um líder
Atuação nacional e internacional, meio ambiente, segmentos de gás, saneamento e petrolífero.... você
já parou para pensar na quantidade de assuntos que envolvem o planejamento e a construção destes
empreendimentos?
Com mais de duas décadas de experiência e uma bem sucedida história, a Sóllitta Grupo oferece
ao mercado serviços e produtos de cinco empresas distribuídas por todo território nacional, com a
administração de um único grupo empresarial, focado em qualidade e competitividade.
Para tanto, a Sóllitta Grupo possui uma equipe extremamente qualificada, investimento constante em
novas tecnologias, além de possuir todas as suas empresas voltadas para a certificação ISO 9001:2000.
Sóllitta Serviços, Ecotest, FGS Brasil, Nova Coating, Allpetro! A união de competências que faz da Sóllitta
Grupo a melhor opção para gestão de empreendimentos de sucesso.

Ecotest Tecnologia Ambiental

FGS Brasil

Pioneirismo tecnológico e excelência na prestação de serviços ambientais.

A FGS Brasil, reconhecida fabricante de tubulação em
polietileno (PE), possui uma linha completa de produtos
voltada para segmentos diversificados, como: petróleo, gás,
saneamento e industrial.

Fruto da parceria com a empresa norte-americana Tanknology, a Ecotest
presta serviços no segmento de distribuição de combustíveis e industrial,
auxiliando seus clientes na busca de soluções práticas e precisas na área
ambiental.
Atuando em todo território nacional, a Ecotest e sua rede de franquias
atendem as principais Cias Distribuidoras de Petróleo além de indústrias
dos mais variados ramos de atividade, como: siderurgia, automotivo,
autopeças, bebidas, hospitalar e redes de supermercados.

• Avaliação Ambiental

Em 2008, a ECOTEST completou 15 anos de atuação com grande
expansão no mercado nacional. Além de inaugurar sua filial no Paraná,
iniciou o projeto Ecotest Carbono Zero, assumindo voluntariamente o
compromisso de neutralizar as emissões de carbono associadas às suas
operações no Estado de São Paulo.

• Linha Termoplástica: com ampla expertise na
fabricação dos tubos de PE e de suas aplicações, a FGS
Brasil desenvolveu uma linha de produtos complementares,
composta por conexões mecânicas e de eletrofusão,
máquina de solda e ferramentais, câmaras de contenção,
além de acessórios para aplicações específicas.

• Linha de Extrusão

• Linha Daeflex: sistema composto de medidores de
gás e de água (hidrômetros), com tecnologias e modelos
variados.

Principais serviços oferecidos:

• Linha Petrofix: sistema de tubulação resistente ao
ataque de hidrocarbonetos, desenvolvido especialmente
para ampliar a vida útil de dutos metálicos.

• Testes eletrônicos de estanqueidade
• Diagnósticos ambientais – Avaliações pré-venda / Avaliações 		
confirmatórias de passivos / Investigações complementares

• Linha de Usinagem

• Linha de Rotomoldagem

• Análise de risco (ACBR)
• Remediações ambientais
• Monitoramento ambiental

Certificações: A FGS Brasil possui seu sistema de qualidade certificado
pela ISO 9001:2000 e é a única no seu segmento com certificação
ambiental 14001:2004. Além disso, seus produtos são certificados pelo
INMETRO e seu laboratório/tubos de PE homologados e certificados
pela ABPE.

• Testes Eletrônicos

• Licenciamento ambiental (CONAMA 273)
2008 – Implantação da certificação ISO 9001:2000.

Sóllitta Serviços
A empresa tem como principais clientes as Cias Distribuidoras
de Petróleo, empresas públicas e privadas tais como montadoras,
transportadoras, prefeituras, atacadistas, hipermercados e bases
de distribuição.
Suas principais áreas de atuação são:
• Instalação de sistemas de abastecimento subterrâneos
e aéreos de combustíveis (tanques, bombas e filtros)
• Adequação de instalações ao CONAMA
• Instalação de sistemas de monitoramento ambiental
• Instalação de sistemas de medição de inventário

• Posto de Serviço

• Manutenção de comunicação visual
• Gerenciamento de serviços
A Sóllitta Serviços atua em todo o estado de São Paulo, com um corpo
técnico composto por mais de 50 equipes de instaladores, distribuídas
nas unidades de São Paulo, Santos, Campinas, Baurú e Ribeirão Preto.

Nova Coating

Allpetro

A Nova Coating, líder em tecnologia de aplicação de revestimento coating,
oferece uma linha completa de produtos desenvolvida para a proteção
contra corrosão de metais nas mais agressivas condições de serviço,
incluindo a presença de água salgada e de água produzidas, de ácidos,
solventes e gases corrosivos. Com sede em Mossoró e filiais em Aracajú,
Salvador e São Mateus, apresenta uma estrutura completa para atender o
mercado rápida e pontualmente, com técnicos altamente qualificados.

Fundada em 2006, a Allpetro é a empresa do Grupo voltada
para o segmento de extração, produção e comércio de
petróleo. Localizada na Bacia Potiguar,  Mossoró - RN, possui
dentro da sua área exploratória de 4,5 km2, um poço ativo
com produção de cerca de 60 barris/dia, extraindo petróleo
de qualidade API 30.

• Fábrica Nova Coating

O bloco exploratório 1 - BRSA - 326RN é a aquisição inicial
do Grupo, que já prevê ampliar seus investimentos no setor
de extração de petróleo para os próximos anos.

A maioria dos revestimentos da Nova Coating oferece propriedades que
realçam o desempenho perante altas temperaturas, além de proteção
contra danos mecânicos, abrasão, desgastes por fricção e resistência à
cavitação. Seus revestimentos também possuem propriedades “non stick”
que impedem a aderência de produtos estranhos sobre a superfície do
revestimento.

A Sóllitta atende todas as exigências do CONAMA e é certificada
pelo INMETRO para execução de todos os serviços em sistemas de
abastecimento.
É também certificada pela gestão da qualidade ISO 9001:2000.

2008 – Implantação das certificações ISO 9001:2000, ISO 14001:2004
e ISO 18001:2007.
• Instalação de Tanques

Mossoró - RN
• Planta em Mossoró - RN

