
Instalações 

Localização 

Empresa instalada na Rua Jean de La Huerta, 1180  - Saúde - Cidade - São Paulo – CEP:04163-

010, em conformidade com a lei de zoneamento do município. 

A edificação conta com placas de identificação, advertência e restrição de áreas em todas as 

dependências. 

Possui as medidas de segurança contra incêndio previstas no Decreto Estadual Nº 46.076/01. 

Todos os ambientes oferecem condições de temperatura, iluminação e ventilação adequadas. 

Departamento Administrativo 

Possui instalações sanitárias, móveis e equipamentos modernos em consonância com as normas 

NR 17 e NR 24. 

Sala de Reuniões 

Local reservado às reuniões, planejamentos e tomada de decisões. 

Sala de Capacitação Técnica 

Local reservado para treinamento, reciclagem e avaliação dos colaboradores. 

Depósito de Praguicidas 

Equipado com armários e prateleiras de aço, com identificação e locais específicos para 

armazenagem de inseticidas e rodenticidas. 

Os produtos são armazenados em embalagens próprias e separados fisicamente por forma de 

apresentação, tipo de formulação, grupo químico e princípio ativo. 

São armazenados de forma a favorecer sua utilização em ordem cronológica de chegada, sendo 

utilizados sempre os que primeiro foram adquiridos. 

O controle do estoque é realizado através do registro das notas fiscais de entrada, e as saídas 

mediante os certificados de aplicações realizadas. 

Depósito de Inflamáveis 

Equipado com prateleiras, onde são armazenados os galões com solvente. 

Os produtos são armazenados de forma a favorecer sua utilização em ordem cronológica de 

chegada, sendo utilizados sempre os que primeiro foram adquiridos. 

O controle do estoque é realizado através do registro das notas fiscais de entrada, e as saídas 

mediante os certificados de aplicações realizadas. 

Depósito de Materiais de Limpeza 

Equipado com prateleiras, onde são armazenados os produtos de limpeza, higiene pessoal, 

descartáveis e ferramentas. 

Laboratório de Manipulação 

Laboratório destinado à diluição ou fracionamento dos praguicidas, ou ainda ao preparo de 

formulações. 



Bancada com tampo em granito, com pés revestidos por material impermeável, liso e resistente a 

ação dos produtos químicos. 

Local com todos os requisitos e equipamentos de segurança em conformidade com a legislação 

vigente. 

EPC (Equipamento de Proteção Coletiva), chuveiro de emergência, lava olhos e extintores de 

combate a incêndio. 

EPI (Equipamento de Proteção Individual), máscara facial com filtro duplo, óculos de proteção, 

luvas de nitrílica, vestimenta impermeável, botas de borracha e de couro. Todos os equipamentos 

possuem CA (Certificado de Aprovação) 

Instalação hidráulica completa para lavagem dos utensílios de medição e tanque para 

armazenamento da água proveniente desta lavagem. 

Recipiente com material absorvente (serragem/areia) para ser utilizado em caso de 

derramamentos acidentais. 

Armário onde são armazenadas as caixas plásticas que acomodam os produtos no transporte, bem 

como os frascos utilizados para fracionamento dos mesmos. 

Recipiente identificado para descarte de resíduos de iscas raticida. 

Recipiente identificado para descarte de embalagens tríplice lavadas. 

Saboneteira, papel descartável, lixeira. 

Extintores de combate a incêndio. 

Armário para guarda de EPI.s 

Exaustor de ar. 

Laboratório de Identificação 

Laboratório destinado à identificação das espécies de pragas coletadas em campo. Equipado com 

biblioteca, instrumental de coleta, lupa entomológica, etc. 

Vestiários 

Vestiário atendendo a legislação vigente com instalações sanitárias, um chuveiro para cada cinco 

funcionários, armários individuais sendo dois compartimentos para cada funcionário, um 

compartimento para a roupa limpa e outro para a roupa impregnada de praguicida. 

Lavanderia 

Instalação hidráulica completa para lavagem dos uniformes e EPIs, conta com os procedimentos 

de lavagem por escrito. 

Tanque Tríplice Lavagem 

Tanque equipado com instalação hidráulica completa e tanque para armazenamento da água 

proveniente da tríplice lavagem. Local destinado exclusivamente para a lavagem de 

equipamentos e embalagens de praguicidas. 

Tanques de Desativação 



A água resultante da tríplice lavagem dos equipamentos e embalagens é recolhida no primeiro 

tanque aberto, exposto à luz solar, variação de temperatura e à presença de álcalis (sabões, 

detergentes, soda) por um período mínimo de 07 dias. Após este período a água é destinada para 

o segundo tanque onde permanece por mais 07 dias. Decorrido este período, após os resíduos 

terem sofrido forte neutralização por fotólise, hidrólise e termólise, a água é liberada para a rede 

pública de esgotos sem oferecer riscos ao meio ambiente. 

Descarte de Embalagens 

Após as embalagens receberem a tríplice lavagem, estas são perfuradas e inutilizadas, e 

encaminhadas para serem incineradas nos postos de coletas autorizados. Possuímos os registros 

de todos os descartes. 

Refeitório 

Local equipado com mesa, cadeiras, refrigerador, forno microondas, bebedouro com água 

mineral, móveis planejados, talheres, copos. 

 
Frota de Veículos 

Veículos novos, personalizados e equipados com compartimento apropriado para o transporte de 

produtos químicos em conformidade com a legislação vigente. 

Em casos de acidentes, todos os veículos possuem as fichas de emergência médica e segurança de 

todos os produtos. 

Passam por revisão e manutenção periódicas encontrando-se em perfeito estado de 

funcionamento. 

Veículos movidos à Etanol, uma fonte de energia menos poluente. 

 
Equipamentos de Aplicação 

Equipamentos modernos. Passam por revisões periódicas, garantindo eficiência, qualidade e 

segurança nas aplicações. 

Pulverizador elétrico 

Atomizador elétrico 

Atomizador costal motorizado  

Termonebulizador 

Pulverizador costal 

Pulverizador costal 

Pulverizador de compressão prévia 

Pulverizador de compressão prévia 

Pulverizador de pressão acumulada 

Pistola dosadora  

Polvilhadeira 



Agulha para injeção (madeira)  

Trado para injeção (solo) 

 
Corpo Técnico 

Departamento Administrativo e Comercial 

O departamento administrativo é responsável pela fiscalização dos demais departamentos e 

gerenciamento financeiro da Empresa. 

O departamento comercial, atual em parceria com os demais departamentos de forma dinâmica. 

São muitas as atividades exercidas pelos profissionais do departamento comercial, compras, 

vendas, marketing e o principal: a preocupação com a qualidade dos serviços prestados, já que 

priorizamos a eficiência no atendimento. 

Embora desempenhem funções distintas, o quadro de colaboradores é formado por profissionais 

qualicados e treinado periodicamente. 

Responsável Técnico 

Técnico em Química, devidamente inscrito no CRQ (Conselho Regional de Química 4ª região). 

Este profissional é responsável pela aquisição, controle e indicação dos produtos, qualidade e 

segurança dos serviços prestados, bem como o treinamento dos colaboradores da área 

operacional. 

Aplicadores 

Nossos profissionais executam as atividades operacionais dentro dos programas de manejo 

integrado de pragas, utilizando os praguicidas de forma racional. 

Os aplicadores passam por treinamentos, avaliações e reciclagens periodicamente. 

Realizam todos os exames médicos e complementares (PCMSO). 

Possuem todos os EPIs necessários para a execução dos serviços com segurança 

 


