
De acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018 e a Resolução 
CONAMA nº 358/2005 são definidos como geradores 
de RSS todos os serviços relacionados com o 
atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os 
serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de 
campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; 
necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem 
ativiatividades de embalsamento, serviços de medicina legal, 
drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; 
estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, 
centro de controle de zoonoses; distribuidores de 
produtos farmacêuticos, salões de beleza e estética, 
dentre outros afins. A Sim Engenharia Ambiental oferece 
os serviços de coleta, transporte, tratamento e 
dedestinação final para pequenos, médios e grandes 
geradores.

(83) 3021.4924 / 3247.1343 / 99690.1292

www.simengenharia.com.br

contato@simengenharia.com.br

Matriz: Av. Cabo Branco, 4576
Cabo Branco - João Pessoa/PB - CEP: 58045-010

Filial: Av. Deputado Raimundo Asfora, nº 1740B
BBairro Velame - Campina Grande/PB - CEP: 58420-000

Os resíduos gerados nas indústrias, comércio e 
serviços devem ser gerenciados com segurança para 
que sejam evitados impactos ambientais durante todo 
o processo até o encaminhamento para as unidades 
especializadas de tratamento de resíduos industriais.
AA Sim Engenharia Ambiental é uma empresa que 
realiza o tratamento de resíduos industriais e 
disponibiliza de tecnologias que serão indicadas e 
utilizadas conforme o tipo e as características do 
resíduo em questão.

RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE

RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS

• Solução inteligente para destinação final de 
lâmpadas fluorescentes, mistas, vapor de sódio, 
mercúrio, compactas, incandescentes e LED. 

• Armazenamento com segurança de todos os 
componentes, separando-os e possibilitando 
sua destinação final.

TRATAMENTO DE 
LÂMPADAS FLUORESCENTES

CERTIFICAÇÕES

CONTATOS

JUNTOS ELIMINADO RISCOS



Somos uma empresa especializada na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
industriais, resíduos de serviço de saúde dos grupos A, B e E, resíduos de classes I, IIA e IIB. 
Trabalhamos de forma responsável em atendimento as leis e normas que regem o setor, atuando 
com base nos princípios da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável, visando 
promover o desenvolvimento técnico-operacional da gestão de resíduos sólidos no Brasil. Somos 
membros da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Publica e Residuos Especiais (ABRELPE) 
e da  Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), onde integramos os comitês de resíduos de 
serviserviço de saúde e gestão ambiental, pautando assim as normas do setor. Com isso, buscamos 
atender da melhor forma nossos clientes, além de oferecermos um trabalho com responsabilidade e 
eficiência.

Para atender as necessidades de nossos clientes, de acordo com as quantidades e os tipos de 
resíduos gerados, dispomos de três incineradores o que garante a continuidade da operação, 
eliminando o risco de interrupção do serviço, e um equipamento para descontaminação e 
descaracterização de lâmpadas. Nossa capacidade operacional nos permite tratar mais de 250 
toneladas de resíduos e 240 mil lâmpadas por mês.

Dispomos de uma ferramenta de gestão, na qual nossos 
clientes tem acesso a emissão de segunda via de boleto, 
nota fiscal, certificação de destinação final e relatórios de 
coleta, possibilitando assim um controle preciso das 
atividades realizadas, garantindo mais segurança aos 
nossos clientes.

COLETA DE RESÍDUOS

A empresa disponibiliza para seus clientes bombonas 
plásticas estanques, que garantem coleta e transporte 
com segurança. De tamanhos variados conforme a 
necessidade.

TRANSPORTE

DispomosDispomos de frota própria para o transporte de resíduos 
especiais, perigosos e não perigosos, em conformidade 
com as normas específicas.

INCINERAÇÃO

AA incineração é um processo de destruição térmica 
realizado sob temperatura elevada, onde há redução de 
peso, volume e características de periculosidade dos 
resíduos, com a consequente eliminação de 
microrganismos patogênicos através do processo de 
combustão controlada.

DESTINAÇÃO FINAL

OO resultado do processo de incineração é considerado 
inerte, e representa 5% do resíduo tratado, reduzindo a 
necessidade de grandes espaços em aterros.

TRATAMENTO DE LÂMPADAS 
FLUORESCENTES

SSolução inteligente para destinação final de lâmpadas 
fluorescentes, mistas, vapor de sódio, de mercúrio, 
compactas, incandescentes e LED. Armazenamento com 
segurança de todos os componentes, separando-os e 
possibilitando sua destinação final.

SIM ENGENHARIA 
AMBIENTAL

NOSSOS 
SERVIÇOS

SISTEMA WEB 
DE CONTROLE
E GERENCIAMENTO

ATENDEMOS

MISSÃO
GeGerenciar resíduos e controlar 
riscos, garantindo a busca por 

um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e 
seguro, oferecendo soluções 
de excelência ao cliente.

VALORES
• Responsabilidade 
socioambiental 

• Proatividade • Liderança 
• Excelência • Trabalho em equipe 
• Ética • Responsabilidade legal 
•• Valorização do colaborador 

VISÃO
SSer a empresa referência 
nacional na gestão de 

resíduos, reconhecida pela 
excelência nos processos, 
respeitada no mercado e 

admirada pelos seus clientes.
CAPACIDADE
DE TRATAMENTO

MAIS DE 
250 TONELADAS/MÊS DE RESÍDUOS 
240 MIL LÂMPADAS TRATADAS/MÊS

RIO GRANDE DO NORTE

PARAÍBA

PERNAMBUCO

POSSUÍMOS 3
INCINERADORES

ELIMINANDO O RISCO DA 
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

PROGRAMA 
DE CONVÊNIO 
CIENTÍFICO

A Sim Engenharia Ambiental concentra atenção em 
novas ideias científicas, invenções e inovações através 
de parcerias com universidades. A nossa principal 
parceira é a Universidade Federal de Campina Grande


