
QUEM SOMOS

Resíduos dos Serviços da Saúde

São mais de 750 clientes que 

confiam nos serviços e soluções 

da Eco-Vallore,  70 municípios em 

rota de coleta e mais de 9 milhões 

de quilos de resíduos destinados 

nos últimos 12 meses.

Eco-Vallore
Gestão e Valorização Ambiental

Concebida em 2015, atualmente a Eco-Vallore é uma empresa de engenharia 
especializada nas atividades de coleta, transporte e tratamento de resíduos dos 
serviços de saúde.

Nossa unidade matriz está localizada na cidade de Campinas/SP, uma região 
industrial próspera com um dos mais elevados PIB do Brasil, em local de fácil acesso 
pelas Rodovias Dom Pedro I (SP 065); Anhanguera (SP-050); ou dos Bandeirantes 
(SP-348).

Somos reconhecidos no mercado pela excelência na prestação de serviços 
ambientais e pela oferta de soluções de valorização das mercadorias inservíveis dos 
processos produtivos da indústria brasileira, tendo entre seus principais clientes, 
empresas comprometidas com indicadores de sustentabilidade e a gestão integrada 
de processos.

Com base nos conceitos da Economia Circular dos produtos, através da valorização 
dos resíduos, buscamos de forma permanente a reintrodução do mesmo na cadeia 
de produção.

Somos apaixonados pelo que fazemos, trabalhamos duro e com energia; somos 
esforçados e prezamos a ética profissional; atuamos como parceiros de nossos 
clientes e fora da zona e conforto do mercado. Temos grandes objetivos e somos 
persistentes. Nossos erros são nossos maiores aprendizados e apostamos no sucesso 
juntamente com nossa equipe de colaboradores.

A Eco-Vallore é especializada em atender Hospitais, Unidades Básicas da Saúde, Laboratórios, Centros Médicos, Clínicas Odontológicas e Veterinárias, 
Farmácias, Drogarias e todos os demais estabelecimentos que geram resíduos dos serviços de saúde dos grupos A, B e E, oferecendo os serviços de coleta, 
transporte, tratamento térmico para inativação biológica e  a posterior destinação final em aterro sanitário classe II.

De acordo com a RDC ANVISA nº 222/2018 e a Resolução CONAMA 358/2005, são definidos como geradores de resíduos de saúde (RSS), todos os serviços 
relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de atendimento domiciliar e de campo; laboratórios analíticos de produtos 
para saúde; produtores de materiais e controle para diagnósticos in vitro; e unidades móveis de atendimento à saúde.

Coleta e Transporte
Realizamos a coleta dos resíduos dos serviços da saúde com frota própria e diversificada. 
Os veículos ficam permanentemente rastreados, são da cor branca e possuem 
identificação segundo a normatização para transporte de resíduos perigosos. Nossos 
motoristas são treinados e orientados, afinal, saber coletar os resíduos é tão importante 
quanto transformá-los..

Nossas Soluções

Suporte Técnico
Com equipe técnica qualificada, oferecemos visitas com o objetivo de auxiliar os 
estabelecimentos de saúde nos processos de:

• Identificação e classificação;
• Segregação e forma correta de acondicionamento;
• Cores das embalagens e simbologia para cada tipo de risco associado;
• Elaboração e atualização de PGRSS - plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde;

• Emissão de autorização ambiental - CADRI;
• Treinamentos sobre a RDC 222/18.

Gestão de Resíduos e Documentação
Possuímos equipe especializada e de prontidão para envio de documentações e 
esclarecimento de dúvidas. É realizada a avaliação dos resíduos para determinar o 
melhor tratamento e/ou destinação final, além do acompanhamento de todo o processo 
de coleta por um consultor.

Realizamos a emissão de certificado de destinação de resíduos, auxiliamos na 
elaboração do manifesto de carga via SIGOR, enviamos o inventário de resíduos anual.

Áreas de Atuação

ÁREA DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

» Hospitais;

» Maternidades;

» Casa de Saúde;

» Pronto Atendimento;

» Unidades Básicas de Saúde;

» Home Care;

» Hospitais Veterinários;

» Laboratórios em Geral;

» Clínicas Médicas, Odontológicas, Estéticas e Veterinárias;

» Ambulatórios de Industrias;

» Distribuidores de Produtos Farmacêuticos;

» Farmácias de Manipulação e Drogarias;

» Gerenciadores e Transportadores de Resíduos de Serviço de Saúde;

» Indústrias de Cosméticos em geral;

» Serviços de Acupuntura e Tatuagem.

A Eco-Vallore faz a gestão total dos resíduos dos serviços de saúde atendendo todos os portes de empresa. Para os grandes geradores de resíduos, oferecemos 
a gestão de todos os itens gerados na planta e a comodidade de um único CADRI para todos os resíduos do contrato. Também fazemos visitas técnicas 
periódicas visando melhorias em todas as etapas do gerenciamento dos resíduos como, segregação, acondicionamento, tipos de caminhão para transporte e 
documentação em geral.

Para geradores de pequena quantidade de resíduos temos a opção de rota compartilhada com um preço fixo por mês. Fazemos toda a assessoria documental e 
orientação técnica para os nossos clientes. Listado abaixo estão as principais áreas de atuação da Eco-Vallore.

Área de Abrangência

Rua Francisco Ceará Barbosa, 1091

C. Campos dos Amarais  |  CEP 13082-030

19 3246-1045  |  19 97172-5207

www.ecovallore.com.br
contato@ecovallore.com.br

/ecovallore

As Eco-Vallore está localizada na região metropolitana de Campinas, locais de fácil acesso pelas Rodovias Dom Pedro I (SP 065), Anhanguera (SP-050) ou dos 
Bandeirantes (SP-348). Nossos principais clientes e nosso foco de atuação compreende, mas não se limita, a um raio de 100 km da nossa matriz. Possuímos rota 
diária de coleta em cerca de 20 municípios e atendemos outros 50 em frequências diferentes.

Tratamento de Resíduos dos Serviços de Saúde


