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SOLIÇÕES AMBIENTAIS 



Sobre Nós
S O M O S  U M A  E M P R E S A  Q U E  A T U A  N O  D E S E N V O L V I M E N T O  
D A S  S O L U Ç Õ E S  A M B I E N T A I S  F O R N E C E N D O  S E R V I Ç O S  D E  
Q U A L I D A D E .

• Missão: Apresentar soluções para os 
problemas dos nossos clientes, 
equacionando e atendendo às 
exigências ambientais. 

• Visão: Ser a melhor empresa em 
soluções ambientais, sendo 
referência no mercado. 
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FORNECIMENTO DE ÁGUA 
POTÁVEL EM CARRO PIPA



RF
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NOSSOS SERVIÇOS:

Abastecimento de água potável

em residências, hospitais, prédios

comerciais, indústrias e navios.

Lavagem de ruas e praças.

Irrigador de plantas, gramados e

jardins, fazendo uso de uma

ponteira tipo chuveiro para não

agredir o plantio;

Fornecimento e bombeamento de

água para abastecer reservatórios e

piscinas.

Umectação de vias.

Disponibilizamos do aluguel 

dos caminhões.

Entre outros...



Caminhão a vácuo – 10m³Limpeza de estacionamento



Abastecimentos em Prédios e Domicílios



GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SANITÁRIOS
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NOSSOS SERVIÇOS:

Sucção de Resíduos 

Perigosos e Não-Perigosos

Hidrojateamento da 

Tubulação 

Desobstrução Manual de 

Resíduos 

Limpeza de caixas de passagem, 

gordura, sabão entre outras...

Aluguel de Caminhões para 

Atividades Industriais.

Limpeza ETE’I

Aluguel de Banheiro Químico

Coleta de Resíduos Oleosos
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O CICLO DA COLETA DOS RESÍDUOS

COLETA

TRANSPORTE

TRATAMENTO
DESTINAÇÃO 

FINAL

CERTIFICADO 
PARA ANVISA

• O transporte de resíduos deve
ser feito por meio de equipamento
adequado, obedecendo às
regulamentações pertinentes. Os
equipamentos utilizados nos
serviços de transporte devem estar
em bom estado de conservação,
não sendo tolerados vazamentos
ou derramamentos de resíduos.



Abastecimentos em Prédios e DomicíliosCaminhão de Sucção de Alta Pressão



Abastecimentos em Prédios e DomicíliosCaminhão de Sucção de Alta PressãoSistema de hidrojateamento



GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS
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Nossos Serviços

• Coleta e transporte e Destinação de Resíduos: 

✓Recicláveis;

✓Orgânicos;

✓Materiais de Construção;

✓Materiais Eletrônicos;

✓Aluguel de Caçamba Estacionária;

✓Aluguel de Retroescavadeira;

✓Aluguel de Poliguindaste.

✓Aluguel de Caminhão Compactador.



Abastecimentos em Prédios e DomicíliosCaminhão de Sucção de Alta PressãoCaminhão Compactador



Abastecimentos em Prédios e DomicíliosCaminhão de Sucção de Alta PressãoPoliguindaste



Abastecimentos em Prédios e DomicíliosCaminhão de Sucção de Alta PressãoCaçamba e Retroescavadeira



LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
DE RESERVATÓRIO
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SOBRE NOSSOS SERVIÇOS:

A Quali Água presta serviços

de Higienização e Desinfecção de

Reservatórios de Caixas D'Água,

Bebedouros e Água Potável. Utilizando

técnica de hidrojateamento e equipamentos

específicos é removido o biofilme e

posteriormente aplicado uma solução

(bactericida) que tem o objetivo de sanitizar o

ambiente.

Utilizamos apenas produtos profissionais nos

serviços de Higienização e Desinfecção de

Reservatórios de Caixas D'Água, esses

produtos agem rapidamente na remoção das

incrustações.
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SOBRE NOSSAS EQUIPES:

Trabalho em altura e em espaço Confinado, para

Serviços de Higienização e Desinfecção de

Reservatórios de Caixas D'Água – treinamento

para cuidados especiais com esta tarefa e

procedimentos rígidos e legais para evitar incidentes

NR 35 – NR33.

EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) –

Utilizamos os melhores equipamentos, priorizando a

máxima segurança, o bem estar, conforto e a

integridade dos colaboradores, consequentemente

atingido assim o cronograma previsto na entrega de

cada obra e cada projeto. Após nosso serviço,

emitimos certificado e laudo de execução do serviço

esses laudos são comprovantes sobre as condições de

cada reservatório higienizado.
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DESINFECÇÃO EM BEBEDOUROS:

A desinfecção e sanitização de bebedouros e rede é

de extrema importância, pois suas vias de

contaminação quando higienizadas e monitoradas

constantemente não oferecem riscos a saúde. É

importante realizar a limpeza e desinfecção de

bebedouros, bem como substituir os filtros, conforme

recomendação de cada fabricante.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
DE POÇOS
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TIPOS DE MANUTENÇÕES:

Manutenção preventiva: de forma periódica, é realizada uma abrangente avaliação

dos equipamentos do poço e sua estrutura como um todo, com o intuito de identificar

possíveis inconformidades e corrigi-las antes que elas possam interferir no

funcionamento do poço. Neste tipo de manutenção é realizada a averiguação dos

revestimentos, bomba submersa, quadro de comando, colunas de bombeamento,

entre outros.

Manutenção corretiva: a manutenção corretiva é comumente feita quando o sistema

do poço apresenta algum tipo de problema. O principal objetivo deste tipo de

manutenção é corrigir o defeito no menor espaço de tempo, de modo a restabelecer o

pleno funcionamento do poço. Os procedimentos a serem realizados irá variar de

acordo com os problemas apresentados.
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ETAPAS DA LIMPEZA:

Alguns procedimentos do serviço de limpeza de poço:

•Instalação da torre: realizada por uma equipe

especializada auxiliada por um guincho;

•Retirada dos equipamentos: nesta etapa, são

removidos equipamentos para averiguação e limpeza

como bombas submersas, cabos e tubulações

presentes na estrutura do poço;

•Limpeza: é feito o tratamento químico utilizando

agentes desincrustantes, agindo tanto na estrutura do

poço quanto nas tubulações;

•Remoção dos detritos: com auxílio de compressores

de elevada capacidade compostos por

turbilhonamento da água e retro lavagem;

•Medição dos níveis da água: é realizada a aferição

dos níveis estático e dinâmico.



RF

24

TESTES DE VAZÃO:

Além de ser essencial para obter os dados do poço,

o teste de vazão em poço artesiano é exigido pelos

órgãos ambientais ao dar entrada em processos de

outorga. O laudo do teste é solicitado para que o

órgão possa verificar se a quantidade de uso está

adequada à capacidade de produção do poço.

Uma das principais vantagens desse tipo de serviço

é que ele permite uma avaliação abrangente de toda

a estrutura e dá segurança para investimentos

posteriores em cima dos dados, como projetos de

irrigação. Portanto o teste de vazão em poço

artesiano é um aliado para evitar prejuízos e dores

de cabeça, o que representa um benefício

importante em termos de qualidade e economia.



COLETA E ANÁLISE EM LABORATÓRIO 
COM CERTIFICADO INMETRO
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TIPOS DE COLETAS:

Coleta e Análise da Água Potável.

Coleta e Análise de Efluentes.

Coleta e Análise de Alimentos.

Coleta e Análise da Água de Refrigeração.

Coleta e Análise Hemodiálise.

Coleta e Análise da Caldeira.

Coleta e Análise do Ar.

COLETA

ANÁLISE  EM 
LABORATÓRIO

CERTIFICADO 
INMETRO

Análises Atmosféricas.

Análises de Gases.

Análises de Chiller .
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CLORAÇÃO DE ÁGUA:

O processo consiste na adição de Cloro a água, que

anula a atividade de microrganismos patogênicos,

algas e bactérias, tornando-a apta para o consumo

humano como água potável. Por meio de bombas

dosadoras garantimos que o residual de biocida

permaneça entre os limites estabelecidos



QSA
SOLIÇÕES AMBIENTAIS 

Nosso muito obrigado.
Simony Amaral

(98) 988321859 – (98) 98741-4064

qualiaguaslz@hotmail.com

qualiaguaslz


