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A limpeza das áreas ﬂorestais é fundamental para a prevenção de acidentes como incêndios ou
quedas de árvores, e favorece a rentabilização dos terrenos.

A SÍNTESEMODUS dispõem de equipamentos adaptados especiﬁcamente para o trabalho ﬂorestal,
e proﬁssionais que o ajudarão a deﬁnir a melhor forma mais eﬁcaz de intervir, minimizando os riscos
e maximizando os recursos naturais.
Tratamento da vegetação com o objetivo de diminuir a competição por água, luz e sais minerais, e/ou
diminuição do risco de incêndio e/ou beneﬁciação de determinada espécie.
O controlo da vegetação pode ser realizado por meios mecânicos ou mondas químicos.
A SÍNTESEMODUS utiliza os meios mecânicos e motomanuais mais modernos e eﬁcazes para executar
este tipo de intervenção.
Tratores de pneumáticos e rastos;
Motorroçadores;
Motosserras;
Corta-matos de correntes, martelos, facas;
Estilhaçador…
Este tipo de operação é normalmente efetuado segundo três modos:
Total – quando o objetivo é limpar completamente um terreno, pretendendo a diminuição do risco de
incêndio e/ou diminuição de competição com espécie ﬂorestal a promover;
Faixa – de largura variável. Para proteger o solo da erosão ou para proteção de espécie alvo;
Seletiva – em volta de planta/árvore a preservar, eliminando as espécies/exemplares sem interesse
ou prejudiciais.
Nesta área, a SÍNTESEMODUS possui uma vasta experiência no controlo da vegetação espontânea em:
Terrenos urbanos ﬂorestais;
Beneﬁciação de povoamentos ﬂorestais e agrícolas;
Diminuição do risco de incêndio;
Promoção da biodiversidade.

Conservação
Esta área em particular destina-se a limpeza de bermas e valetas e margens de rios com maquinas
especializadas, mas também ao abate de árvores que sejam perigo iminente ou com alguma
doença e limpeza das estradas em situações de desabamento de terras.

- Limpeza e conservação de órgãos de drenagem (valetas, taludes, valas revestidas e aquedutos)
- Remoção de materiais provenientes de grandes deslizamentos
- Limpeza e passagens hidráulicas e caixas de visita ou queda
- Estabilização de zonas afetadas por deslizamentos
- Limpeza e substituição de grelhas do vários órgãos

- Limpeza de nós, interseções, ilhéus e separadores;
- Regularização e limpeza de bermas e valetas;
- Corte e ceifa de vegetação herbácea ao Km

- Podas, Limpeza e manutenção de árvores
- Eliminação de espécies invasoras
- Limpeza de travessias urbanas;
- Manutenção de rede existente
- Manutenção de Taludes
- Redes de vedação
- Abate de árvores
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Contacte-nos:
Rua Elias Garcia n°228
4750-144 Barcelos PORTUGAL

sintesemodus@gmail.com

www.sintesemodus.com

Tlm: 963 024 218
963 024 219

