
100 Entulho

Coleta de resíduos não-perigosos e  transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças.

(67) 3341-0202

A Caçamba Padilha

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 99216-8847

ACRA

Unidade de recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo sobras pós-consumo,

regularmente fabricadas e comercializadas.

(67) 3325-2005

Adeus Entulhos

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3042-0242

AF Caçambas

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 99991-5658

Alternativa Singular

Coleta de resíduos da construção civil 

(67) 3042-1623

Ambiental Solutions

Área de Transbordo e Triagem (ATT) de Resíduos da Construção Civil (RCC).

(67) 98447-3577

(67) 99235-3011

(67) 99235-3011

Borda de Ouro - Jardinagem

Locação de caçambas e coleta, transporte de resíduos não perigosos.

(67) 99906-7251

Borges Caçambas

Locação de caçambas para coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3365-2092

(67) 3365-2986

Bota Fora

Coleta de entulhos e refugos de obras e demolição não perigosos através de caçamba.

(67) 3385-0444

(67) 3380-2745

(67) 98411-2938

BR Caçambas

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3355-4946

(67) 99274-4979

(67) 99235-5434

Brito Caçamba

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3305-1579
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Caçambão

Prestação de serviços de coleta, retirada e remoção de resíduos da construção civil.

(67) 3365-3492

Caçambão Cidade Limpa

Locação de caçambas para coleta de entulhos de obras de construção civil e demolições.

(67) 3325-2222

(67) 99183-3879

Caçambas Campo Grande

Locação de caçambas.

(67) 3387-6764

Caçambas Cardoso

Coleta e transporte de resíduos não perigosos e locação de caçambas.

(67) 99807-3500

(67) 99340-4546

Caçambas Pantanal

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3380-0953

Capital Caçambas

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3349-4040

Central Caçambas

Coleta de resíduos não perigosos, locação de caçambas.

(67) 3385-0010

CGEA Ambiental

Aterro de resíduos para construção e demolição civil, galpão para armazenamento temporário de resíduos

perigosos classe I e transporte de resíduos da construção civil e demolição (RCD) e a Coleta e Transporte de

Resíduos Domiciliares.(67) 3222-6983

E-mail: cgeambiental@gmail.com

Site: http://campograndeambiental.com.br

Chama Entulhos

Locação de caçambas para coleta de resíduos sólidos.

(67) 3381-7080

Chama que eu vou

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3363-2437

Ciro Transportadora

Comércio varejista de materiais de construção, transporte rodoviário de cargas em geral, locação de máquinas,

equipamentos e caçambas, coleta e transporte de resíduos da construção civil.

(67) 3387-5557

Coopermaras

Coleta, reciclagem, prensagem e comércio de materiais recicláveis.

(67) 99244-2935

(67) 99150-5546

Crecil Reciclagem
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Coleta e comércio varejista de materiais recicláveis e montagem e desmontagem de equipamentos

eletroeletrônicos.

(67) 3361-2523

Deboni Plásticos

Reciclagem de materiais plásticos e fabricação de artefatos de material plásticos para usos industriais com

capacidade de processamento de 90 ton/mês.
(67) 3393-3333

D'Entulho Caçambas

Remoção de entulhos por caçamba.

(67) 3346-4545

DR Limpeza

Coleta de entulho e refugo de obra e demolição de não perigosos, locação de caçambas e veículos próprios para

a coleta desses, bem como o serviço de manutenção hidráulica e pintura manual.

(67) 3383-0102

Eco Locações

Locação de caçambas e coleta e transporte de resíduos não-perigosos e entulhos.

(67) 98136-4498 

Ecoflake Reciclagem

Reciclagem de garrafas PET para produção de flocos (flakes).

(67) 3384-1217

Econstrur Reciclagem

Coleta de resíduos não perigosos de origem urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos e caçambas,

coleta de entulhos e refugo de obras.

(67) 3286-1590

Ecopneu

Coleta, armazenamento, trituração de pneus inservíveis e materiais contaminados como graxas, comercialização

e destinação final de artefatos de borrachas e metálicos. Reciclagem de pneus e resíduos industriais.

(67) 3373-0103

Ecosupply Recicladora

Coleta, transporte rodoviário, recebimento de resíduos, reciclagem, tratamento, trituração, blendagem,

armazenamento, disposição e destinação final de resíduos perigosos e não perigosos em qualquer estado físico e

sucatas metálicas, limpeza por hidrojateamento de caixas de esgoto industrial, galerias, tubulações, pisos

tanques de armazenamento de produtos químicos e de combustíveis, navios e de instalações diversas, 

(67) 3373-0104

(67) 99293-8761

Elite Locações

Locação de caçambas para coleta de resíduos da construção civil e volumosos.

(67) 99217-1778

Exclusiva Transportes e Serviços de Caçambas

Transporte rodoviário em geral; locação de caçambas e containeres, instalação elétrica e hidráulica, coleta de

entulhos.

-

Expresso Entulhos
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Locação de caçambas, coleta e transporte de entulhos e resíduos sólidos não-perigosos e Área de Tansbordo e

Triagem (ATT) de resíduos não-perigosos.

(67) 99800-1188

(67) 3026-6769

(67) 3044-1188

Geo Caçamba

Locação de caçambas e coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3344-1618

JR Caçambas

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3056-7070

Kairós Entulho

Locação de caçambas para coleta de entulhos de obras de construção civil e demolições.

(67) 3365-4963

Katu Oil

Coleta e armazenamento de óleo vegetal saturado.

(67) 99271-8511

(67) 99176-7279

Limpa Obra

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3026-7585

Limpadora Cacique

Limpa fossa e Aluguel de caçambas para coleta e transporte de resíduos sólidos.

(67) 3361-1724

Locaçamba

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças; locação de caçambas e coleta e

transporte de resíduos não perigosos e entulhos.

(67) 3352-9000

Lokbem

Coleta de resíduos não perigosos - entulhos.

 (67) 3355-7700

LS Entulhos

Coleta de resíduos não perigosos - Caçambas

(67) 99906-7251

Luanny Caçambas

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; serviços de locação de

caçambas para coleta de entulhos e resíduos não perigosos; transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob

regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; serviço de guincho para reboque de

veículos.(67) 99323-4344

Lukaçamba

Coleta de resíduos não perigosos e transporte rodoviário de cargas municipal - locação de caçambas.

-

Lwart Lubrificantes

Coleta e armazenamento de óleo lubrificante. 
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(67) 3393-1448

Mais Caçamba

Coleta de entulhos e refugos de obras.

(67) 3387-0691

(67) 99330-2359

MRS Locação de Equipamentos para Construção  Civil Ltda

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção civil sem operador. Coleta de resíduos da construção civil.

(67) 3342-5255

MS Ambiental

Coleta, transporte, tratamento por esterilização, tratamento por incineração e disposição final de resíduos de

serviço de saúde e resíduos Classe I e Classe II – capacidade de queima de 4.800 kg/dia.

(67) 3383-3275

MS Entulhos

Locação de caçambas e coleta e transporte de resíduos não perigosos e entulhos.

(67) 3388-4028

Mundial Entulhos

Locação de caçambas e coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3382-1398

Oliveira Transportes

Coleta de resíduos não perigosos e transporte rodoviário de cargas municipal - locação de caçambas.

(67) 99251-4427

Oxinal

Coleta, transporte, tratamento por incineração e disposição final de resíduos de serviço de saúde e resíduos

classe I e II - capacidade de queima de 4.000 kg/dia e tratamento de resíduos de saúde por Autoclave (900 kg/h).

(67) 3342-1838

Pacheco Caçambas

Locação de caçambas e coleta, transporte de resíduos não perigosos e entulhos.

(67) 99230-0074

Pozzomat

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3387-8444

Pura Limpeza Caçambas

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 99236-1182

Recolhe Entulhos

Locação de caçambas e coleta, transporte de resíduos não perigosos e entulhos.

(67) 3341-2929

(67) 3029-6042

(67) 99293-8475

Email: recolheentulho@gmail.com

Web: recolheentulho.com.br

Recriar Reciclagem

Compra e venda de materiais recicláveis.

(67) 3341-1041
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Rei do Entulho

Coleta de resíduos não perigosos - coleta de entulhos e resíduos.

(67) 3386-8565

Remove Entulho

Locação de caçambas para serviço de coleta e transporte de entulhos.

(67) 3331-1000

Resilix do Brasil

Fábrica de pré moldados, com aproveitamento de materiais de demolição da construção civil

(67) 3355-5151

Rota Entulhos

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3029-6042

(67) 99293-8960

(67) 99293-9344

S.O.S. Entulho

Locação de caçambas e coleta e transporte de resíduos não-perigosos e entulhos.

(67) 3044-7070

Santo Antônio Caçambas

Locação de caçambas e coleta e transporte de resíduos não perigosos e entulhos.

(67) 99293-6449

Schneider e Ferreira - Loca Mais e Compre Mais

Coleta de resíduos da construção civil e volumosos, aluguel de andaimes, aluguel de máquinas sem operador.

(67) 3346-3246

(67) 99807-1070

(67) 99112-3890

Simonato Caçambas

Coleta de resíduos não perigosos.

(67) 99296-6514

(67) 99290-4820

Sol Brasil Ambiental

Coleta, classificação, separação (sem transformação) de resíduos, sucatas, papel, papelão, sucatas não metálicas,

armazenamento de produtos perigosos - Resíduos Classe I - exceto fitossanitários e radioativos; manufatura

reversa de equipamentos eletrônic(67) 3387-0021

(67) 98111-9643

Tchau Entulhos

Coleta de resíduos não perigosos, entulhos e refugos de obras e demolições.

(67) 3356-0099

Tchê Entulhos

Coleta de resíduos não perigosos e locação de caçambas, máquinas e equipamentos comerciais e industriais.

(67) 3042-0006

Toaki Entulhos

Coleta de resíduos não perigosos, aluguel de andaimes, máquinas e equipamentos para construção sem

operador. 

(67) 99881-0775
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U N A Locações

Locação de caçambas e coleta e transporte de resíduos não perigosos.

(67) 3373-3374

Vecad Serviços

Locação de caçambas e coleta e transporte de resíduos não-perigosos e entulhos.

(67) 3363-2855

(67) 99286-2139

Veleiro Locação de Caçambas, Máquinas e Equipamentos.

Locação de caçambas e coleta e transporte de resíduos não-perigosos e entulhos.

(67) 3344-0010

(67) 99337-6424 

Wangão comércio e Locações

Serviços de coleta de entulhos e refugos de obra e transporte rodoviário de cargas em geral, exceto combustível

e produtos perigosos.

(67) 99111-4620

Claudinei Antonio dos Santos e Cia Ltda

Fabricação de artefatos de cimento e locação de caçamba e coleta de resíduos não perigosos (inertes). Coleta de

resíduos da construção civil 

(67) 3025-5225

2W Serviços de Informações e Locações Ltda. - ME

Locação de andaimes e caçambas e coleta, transporte rodoviário de cargas exceto produtos perigosos, coleta e

transporte de resíduos da construção civil.

(67) 3382-2602

(67) 3341-8800

SEINTRHA / UTR Solurb

Usina de triagem e reciclagem de resíduos sólidos – UTR

(67) 99803-5885

Solurb

Coleta e transporte de resíduos sólidos, garagem, abastecimento, manutenção e lavagem de veículos.

(67) 3042-4890

Reciclagem Machado

Seleção, trituração e triagem de papel, papelão e aparas; Comércio atacadista de sucatas de baterias, sucatas de

plásticos e sucatas de vidros; sucatas de embalagem de alumínio e sucatas metálicos.

(67) 3381-8379

E. Vieira Entulho

Locação de caçambas para coleta de entulhos de obras de construção civil e demolições.

(67) 99178-8305

J M Construções

Coleta de resíduos não perigosos por meio de caçambas de origem doméstica, urbana ou industrial, entulhos e

refugos de obras e demolições.

-

Tele Entulho

Locação de caçambas e coleta de resíduos não perigosos.

(67) 3355-3355 

Página 7 de 8



Moura & Camargo Entulhos

Prestação de serviços de coleta, retirada e remoção de entulho e refugos de obras.

(67) 3393-1170

(67) 99328-5445

Colecta

Coleta seletiva e armazenamento de resíduos Classe I: óleo lubrificante usado, material contaminado com óleo e

graxas, baterias automotivas, baterias e pilhas, tonner e cartuchos de impressora, lâmpadas fluorescentes,

embalagens de tintas e solventes, tambores e bombonas contaminadas e resíduos de serviços de saúde;

descontaminação de lâmpadas fluorescentes; reciclagem de materiais; recuperação de material plástico e 

(67) 3388-9000

Atitude Ambiental

Coleta, transporte, tratamento por incineração e disposição final de resíduos de serviço de saúde e resíduos

classe I e II - capacidade de queima 4.800 kg/dia.

(67) 99667-2566

Associação de Recicladores de Lixo Eletro Eletrônico

Coleta de materiais recuperáveis.

(67) 99896-2888

(67) 99237-4164

STEP

Comércio, Trituração, Compactação e Seleção de Pneus

(67) 99903-0094

Organoeste Campo Grande

Fabricação de Adubo Orgânico e Organomineral através do processo de Compostagem de resíduos orgânicos

industriais Classe II não inertes.

(67) 99977-3311

T.I.P. Cardoso Eireli ME

Comércio Atacadista de óleo vegetal usado.

(67) 3301-7554

CR Caçambas

Coleta e transporte de resíduos não perigosos e locação de caçambas.

(67) 3382-1113
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