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A Santa Cecília realiza diferentes atividades e serviços 

relacionados ao Transporte de resíduos para 

empresas no Rio de Janeiro.

Consolidada no mercado, contamos com profissionais 

qualificados e com foco na entrega de soluções em 

transporte de resíduos para seu negócio. 

Temos frota própria e nossos veículos possuem 

Seguro Ambiental. Além disso, somos credenciada e 

licenciada pelos principais órgãos competentes de 

legislação e normatização ambiental.





Em virtude da quantidade de 

clientes conquistados, a Santa 

Cecília, com, determinação e 

administração continuou seu 

crescimento e se tornou uma 

das principais empresas do 

ramo no Rio de Janeiro.

Ao longo do tempo, ampliamos 

a nossa frota de caminhões e 

equipamentos, para melhor 

atender as demandas por 

transporte de resíduos 

sólidos e resíduos líquidos.

Fundação Abertura da Sede
Rocha Miranda

Lançamento
Caixas Compactadoras

E Containers de Plástico

Expansão 
Filial II

São João de Meriti 

Aniversário de 
45 anos

Ampliação
dos serviços

Expansão 
Filial I

São João de Meriti 



Oferecer aos nossos clientes sistemas 

seguros e eficientes de transportes e 

destinação final de resíduos

Missão

Ser referência no transporte e destinação 

final de resíduos no Estado do 

Rio de Janeiro

Visão

https://santaceciliaresiduos.com.br/


Respeito ao meio ambiente

Ética e transparência

Satisfação do cliente

Segurança do colaborador

Valores

Licenciada, Credenciada e Regulamentada





Solução no transporte 

até a destinação final, 

com responsabilidade 

da condução e no 

acompanhamento do 

transporte.

Tratamento correto para a 

destinação, como o 

incineração, aterros 

confinados, estação de 

tratamentos de efluentes e 

aterros sanitários.

Destruição de produtos 

impróprios para consumo, 

arquivos sigilosos, entre outros. 

Emitimos um relatório ao cliente 

com o detalhamento e registro 

do processo realizado. 

https://santaceciliaresiduos.com.br/servicos/disposicao-final-de-residuos/
https://santaceciliaresiduos.com.br/
https://santaceciliaresiduos.com.br/servicos/transporte-de-residuos/
https://santaceciliaresiduos.com.br/servicos/descaracterizacao-de-residuos/


Contamos com uma 

equipe qualificada que 

oferece treinamentos e 

palestras voltadas para 

operação de transportes e 

sustentabilidade.

Promovemos ações que 

integram a empresa ao 

meio inserido, por meio de 

técnicas e avaliação de 

controle para redução dos 

impactos ambientais.

Técnica de identificação, 

segregação. A valorização é 

o recolhimento dos materiais 

recicláveis com o objetivo de 

economizar recursos e 

agregar valor aos materiais 

recolhidos.

https://santaceciliaresiduos.com.br/servicos/assessoria-ambiental/
https://santaceciliaresiduos.com.br/servicos/gestao-de-residuos-pgrs/
https://santaceciliaresiduos.com.br/servicos/valorizacao-dos-reciclados/
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Prestamos serviços em diversos segmentos de mercado, confira abaixo

Supermercados e pequeno varejo

Indústrias químicas e petroquímicas

Condomínios e Shopping Center

Hospitais e Clínicas

Construtoras e incorporadoras

Offshore

Portos, aeroportos e terminais

Farmácias

Empresa de serviços de conservação

Instituições de ensino

Gráficas 

Laboratórios

Concessionária e 
Permissionárias

https://santaceciliaresiduos.com.br/




Poliguindaste

Simples

Possuímos frota própria e investimos na manutenção dos equipamentos para o melhor atendimento.

Rollon-offCompactador

Poliguindaste

Duplo

https://santaceciliaresiduos.com.br/poliguindaste/
https://santaceciliaresiduos.com.br/
https://santaceciliaresiduos.com.br/roll-on-off/
https://santaceciliaresiduos.com.br/compactador/
https://santaceciliaresiduos.com.br/poliguindaste/


Possuímos frota própria e investimos na manutenção dos equipamentos para o melhor atendimento.

Vácuo

Atendimento 

Emergencial

Resíduo 

Hospitalar

Resíduos 

Classe I

https://santaceciliaresiduos.com.br/
https://santaceciliaresiduos.com.br/residuos-perigosos/
https://santaceciliaresiduos.com.br/veiculo-de-apoio/
https://santaceciliaresiduos.com.br/residuo-hospitalar/


Carreta 

Basculante

Possuímos frota própria e investimos na manutenção dos equipamentos para o melhor atendimento.

Carreta Carga Seca Carreta Tanque

Romeu e Julieta

https://santaceciliaresiduos.com.br/carretas-transporte-de-residuos/
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Possuímos frota própria e investimos na manutenção dos equipamentos para o melhor atendimento.

Caminhão

Basculante

Caminhão

Munk

Container

Refrigerado 

Lifter

Estacionário

https://santaceciliaresiduos.com.br/
https://santaceciliaresiduos.com.br/equipamentos-transporte-de-residuos/
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Plataformas Caixas Compactadoras

Caçambas Caçambas estacionárias

12m³ ETE

30 m³ fechada 30 m³ aberta

15m³

5 m³ aberta

5 m³ fechada

5 m³ ETDI

7 m³

17 m³

20 m³ 

https://santaceciliaresiduos.com.br/cacambas-tipo-brooks/
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Reciclados

Prateleiras Seletivas

Container seletivos

de 1.100 L

Caçamba 20m³

Ecológica

Containers

120 L e 240 L Infectante

660 L 1.100 L

Prensa Hidráulica 

https://santaceciliaresiduos.com.br/
https://santaceciliaresiduos.com.br/reciclagem/
https://santaceciliaresiduos.com.br/containers/
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Se você tem alguma dúvida sobre ou precisa de mais informações, entre em contato conosco. 
Teremos prazer em atendê-lo.

https://santaceciliaresiduos.com.br/
https://santaceciliaresiduos.com.br/

