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SANEAMENTO AMBIENTAL
OPERAÇÕES SEGURAS E EFICIENTES, COM FOCO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE, ASSEIO E QUALIDADE DE VIDA 

✓ DESCRIÇÃO 
 

Ações de saneamento que melhoram a qualidade de 
vida, ligados a Controle de Pragas, eliminação de 
microrganismos nocivos aos seres humanos e 
medidas de controle de qualidade da água, 
operando com segurança e integridade, prezando 
pela entrega de resultados visíveis e que tenham real 
impacto na vida e nos negócios de nossos Clientes. 

✓ CONFIABILIDADE 
 

Grupo empresarial experiente no ramo de Controle 
de Pragas e Saneamento Ambiental, que além de 
todo o empenho com segurança e legalidade, traz 
como base das diretrizes organizacionais: 

→ Honestidade 

→ Sinceridade 

→ Pontualidade 

✓ PORQUE AGROQUALITY 
 

→ Grupo empresarial com 35 (trinta e cinco) anos 
de experiência no mercado; 

→ Real empenho na entrega de resultados, sendo 
comprovado por nossos longos contratos e 
Atestados de Capacidade Técnica; 

→ Empresa íntegra e legal, amparada por toda as 
certidões e credenciamentos ligados às áreas de 
atuação; 

→ Utilização de saneantes fornecidos pelas maiores 
e mais renomadas indústrias químicas; 

→ Fornecimento de Relatórios completos e 
confiáveis; 

→ Empresa certificada pela ISO 9001 de Gestão de 
Processos e Qualidade. 

✓ OPERAÇÕES 
 

→ Controle de pragas domissanitárias – insetos, 
roedores e cupins; 

→ Controle de Pragas endêmicas; 

→ Medidas alternativas de controle de animais 
silvestres – pombos e morcegos; 

→ Higienização de forros; 

→ Higienização de reservatórios de Água com 
análise de qualidade; 

→ Sanitização e Desinfecção de ambientes. 

✓ ATENDIMENTO 
 

Atendemos em todo o Brasil, operando com 
operação própria no estado do Amapá e por 
intermédio de parceiros confiáveis em todos os 
demais estados do Brasil, controlando operações e 
garantindo resultados. 

✓ CONTATOS 
 

+55 96 3241 6637 
+55 96 99104 6363 
comercial@agroquality.agr.br  
atendimento@agroquality.agr.br  
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