AMBIENTAL

QUEM SOMOS
Somos uma empresa de Engenharia Ambiental especializada na coleta,
transporte, tratamento e destinação nal dos resíduos de serviço de saúde.
Servimos hospitais, laboratórios, clinicas médicas e dentárias, centros cirúrgicos,
farmácias e drogarias, clinicas veterinárias e todos os estabelecimentos que geram
resíduos dos serviços de saúde dos grupos A, B e E.

ATUAÇÃO
23

180

2500

8500

Presente em
23 MUNICÍPIOS

Presente em
180 MUNICÍPIOS

Atende mais de
2500 CLIENTES

Mais de 8500
COLETAS no mês

O QUE FAZEMOS?
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PERIGOSOS
Focada no atendimento ao pequeno gerador de resíduos fracionados, realiza
em embalagens ou recipientes adequados, observado as normas legais, de
prevenção e compatibilização com outras cargas, utilizando veículos
especiais para carga geral fracionado. A coleta dos resíduos perigosos
fracionados e realizada através de um roteiro pré-estabelecido, coletando
ponto a ponto na geração, transportando ate o armazenamento temporário,
quando pertinente.

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
Através de uma parceria sólida rmada entre a BIOTRANS Soluções
Ambientais e SILCON Ambiental, todos os resíduos gerenciados pela
BIOTRANS são destinados as Plataformas de Tratamento de propriedade da
SILCON, objetivando a rastreabilidade dos resíduos, através do destino certo
para cada característica do mesmo. Descarte nal com emissão de Certi cado
de Destinação, eximindo o gerador de futuras responsabilidades.

RASTREABILIDADE
Toda nossa operação possui rastreabilidade de ponta-a-ponta, demostrada
através de documentação ambiental, disponibilizada para nosso clientes EM
nossa plataforma online/área do cliente.

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A BIOTRANS realiza treinamentos e palestras para geradores de resíduos e
instituições de ensino. As capacitações abordam: segregação,
acondicionamento e destinação correta do material. O objetivo é sensibilizar
e orientar as pessoas para os cuidados no manejo, além de incentivar a
diminuição de resíduos.
Treinamento ANVISA RDC nº 222/18 – Boas Práticas de Gerenciamento
dos Resíduos de Serviço de Saúde

PGRS / PGRSS
Gestão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para clientes
passíveis de licenciamento ambiental, do desenvolvimento até a
apresentação do Plano aos órgãos competentes. A BIOTRANS elabora, revisa
e implanta também o Plano de Gerenciamento de Serviço de Saúde (PGRSS)
para hospitais, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias; além de outras
unidades de saúde.

ENGENHARIA AMBIENTAL
Diante da valorização e legislação mais rigorosa em relação às questões
ambientais, a Biotrans através de seu departamento de engenharia, possui
especialidade em soluções de saneamento básico, criando soluções
economicamente viáveis para empresas e cidades.

ALGUNS CLIENTES

(19)3405.3020
www.biotrans.com.br
Av.doAlgodão,500-Americana,SP
contato@biotrans.com.br

