
Divisão de   
Demolições 
Escavações

Terraplanagem 
Compactação 

Synttsserv Soluções

Entenda porque somos a inovação ao seu alcance



São e foram diversas operações e 
clientes atendidos

TERRAPLENAGEM

DEMOLIÇÃO

ESCAVAÇÃO



Prestação de serviços
Realizamos : 
Escavações
Serviços de demolições 
Terraplanagem 
Compactação de solos
Movimentação de Terra
Corte e Taludes em terrenos
Abertura de Valetas
Abertura de Valas
Abertura de buracos e Equipes de Apoio e acabamentos da construção civil.

Atuamos com foco na execução desta forma entregamos aos nossos clientes.
Para a segurança dos profissionais envolvidos na escavação e das pessoas no entorno, 
alguns procedimentos devem ser seguidos. As diretrizes de segurança são listadas pela 
Norma Regulamentadora 18 (NR-18), item 18.6, que trata de escavações, fundações e 
desmonte de rochas. A NR-18 estabelece alguns procedimentos administrativos, de 
planejamento e de ação relacionados ao trabalho na construção civil em geral. A 
observação da norma é obrigatória, já que ela tem sua existência jurídica assegurada 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



Máquinas

Retroescavadeiras
Mini retroescavadeiras
Mini Carregadeiras
Mini Escavadeiras
Mini Valetadeiras
Escavadeiras hidraulicas
Escavadeiras com martelo rompedor e todas acima com martelo 
rompedor.
Trator de Esteiras
Caminhão Caçambas / Entulhos e descarte de Resíduos Rollon - off.
Descarte final de resíduos de acordo com norma e legislação vigente.
Possuímos acessórios garfos, Pega palett, vassouras... Consulte toda 
nossa disponibilidade.



Synttsserv Soluções

Prestação de serviços com mini carregadeiras   
Prestação de serviços com mini escavadeiras – com martelo rompedor
Prestação de serviços com mini valetadeiras
Prestação de serviços com mini retroescavadeiras
Prestação de serviços com retroescavadeiras
Prestação de serviços com escavadeiras
Prestação de serviços com retroescavadeiras com martelo rompedor
Prestação de serviços com escavadeiras com martelo rompedor
Prestação de serviços com rolo compactador
Prestação de serviços com placa compactadora
Operações urgentes, especiais, complexas e de difícil acesso incluindo aclives e 
declives.
Consulte toda nossa disponibilidade....



Synttsserv Soluções



Acessos e Ruas



Engenharia em Escavações



Retroescavadeiras

Presença na indústria RS



Retroescavadeiras com martele 
rompedor

Grandes Clientes atuam com as melhores empresas. 
No Polo Petroquímico – Triunfo - RS



Retroescavadeiras com martele 
rompedor

Grandes Clientes atuam com as melhores empresas. 

Condomínio Residencial – Cachoeirinha - RS



Operações 
com Retroescavadeiras

No Polo Petroquímico – Triunfo RS



Retroescavadeiras com martele 
rompedor

Grandes Clientes atuam com as melhores empresas. 



Retroescavadeiras com martele 
rompedor

Grandes Clientes atuam com as melhores empresas. 



Serviço de Escavação Aeroporto 

Grandes Clientes atuam com as melhores empresas. 



Foco e Diferenciada

Grandes Clientes atuam com as melhores empresas. 

Diversas obras no RS



Produtividade e Eficiência

Para obtermos a Produtividade investimos em máquinas e equipamentos de 
ponta e atingimos a  Eficiência através do amplo conhecimento, treinamentos 
dos profissionais e equipes especializadas e experientes.



Dedicada e Experiente

O foco no planejamento e na gestão dos detalhes aliado a dedicação dos profissionais 
envolvidos e engajados, resulta em uma entrega de qualidade superior. A supervisão em 
campo da operação assim como a APR abertas antes do início de cada operação, permitem que 
nossa entrega seja 100% com segurança.



A prestação de serviço é garantida

Em diversos segmentos do RS a Synttsserv Soluções é referência.
Hospitalar / Supermercados / Aeroportos / Portos / Indústria / Usinas / 
Construção Civil / Agências Bancárias / Serviços / Feiras / Eventos / Estádios.



Atuando em todos segmentos



Terraplanagem

Usinas / Festas / Shows / Eventos.



Equipamentos Rol –on
Rol off



Logística Completa no descarte
final de resíduos

Capacidade de mais de 100 toneladas de descarte de resíduos em apenas um único 
dia.

Atuamos com 
Caminhões 
Caçamba 
Toco
Truck
Caixas
Caçambas 
Entulhos
Separação
Segregação
Coleta 
Especial e 
Descarte de 
acordo com a 
legislação 
vigente.



Synttsserv Soluções



Operações com retroescavadeiras



Operações com retroescavadeiras



Operações com retroescavadeiras



Operações com retroescavadeiras



Equipes especializadas



Máquinas Especificas para cada 
necessidade

Para a Synttsserv Soluções não basta 
atender bem, precisamos surpreender
positivamente. 
O dimensionamento correto com foco 
nos detalhes é a base do nosso 
Atendimento.
Este mesmo entendimento que 
precisamos para atender que somos 
selecionados por nossos clientes.
A Qualidade Superior é percebida no 
momento da execução.
Utilizamos as melhores técnicas de 
escavações e atingimos a Eficiência em 
cada processo e etapa da execução.
Planejamos mais e alcançamos a 
Produtividade. 
E entregamos o que o cliente precisa na 
hora e lugar que ele deseja. 
Nos somos a Synttsserv Soluções.



Diversos clientes atendidos e 
várias operações realizadas.

Nos comportamos como donos, e garantimos o sucesso da entrega.



Após a escavação, a movimentação 
e o transporte para o transplante...



Em obras de mobilidade urbana a 
Synttsserv Soluções marca presença



A Synttsserv Soluções reuni 
qualidade com produtividade e 
entrega as melhores soluções.



Synttsserv Soluções

Atuamos com 
escavadeiras 
Doosan
Caterpillar 
Volvo e
Hyundai. 

Entrega garantida  com 
qualidade superior 
Synttsserv Soluções.



Diversas operações 
realizadas em todo RS



Serviço com escavadeiras 

Logística Completa e Soluções completas para sua obra.



Escavações Synttsserv Soluções
Escavação Canoas  - RS



Operações Completas e Equipes 
Especializadas

Diversos clientes atendidos em todo RS



Mais de 500 clientes atendidos
Nossas escavadeiras são suspensas a mais de 30 metros de altura e atendemos 
os clientes mais exigentes do sul do país.

Nos entendemos para atender. 



Mini carregadeiras

Quem compara, nos contrata.



Mini carregadeiras

Focados no atendimento , qualidade superior, eficiência e entrega com 
produtividade.



As melhores soluções em um só lugar

Todas nossas operações obedecem os 
critérios mais rígidos e exigentes em 
segurança do trabalho.
Atender Normas, legislação vigente, 
trabalhista, NR “s”, respeitar normas de 
segurança é obrigação.
A Synttsserv Soluções possui política de 
qualidade, padrões e procedimentos.

Pois para nós segurança e qualidade é 
obrigação e não diferencial.
Este entendimento e comportamento 
resume nossa forma de atuação.

Segurança é prioridade.
Atendimento é obrigação.



Synttsserv Soluções

Temos um compromisso com a 
qualidade
Eficiência está nos processos e no 
planejamento.

A nosso escopo de execução que 
garante a entrega através de 
maquinas e equipamentos 
revisados e testados, através do 
engajamentos e experiência dos 
nossos profissionais. 



Atendimento / Qualidade Superior / Eficiência e Entrega

Serviço de Compactação construção 
civil – Porto Alegre - RS



Synttsserv Soluções

Acessos estreitos,
Aclives, 
Declives
Acessos irregulares, 
difícil acesso e 
operações urgentes. 

Não importa o tipo de solo seja  argiloso, 
humoso, calcário e arenoso a Synttsserv
Soluções possui as melhores soluções. 



Synttsserv Soluções

Logística Completas e Soluções Especiais.



Alcançamos a marca de mais 
de 5.000 operações realizadas 
com sucesso apenas no RS



Nossa marca

Acesse nosso site: www.synttsservsolucoes.com.br

file:///C:/Users/DouglasPitta/OneDrive/Documentos/www.synttsservsolucoes.com.br


Synttsserv Soluções

Clientes

Sendo conquistados

Com Zero Acidentes



Comercial

• Cel:     (51) 9 9231-4646 / (51) 9 9693-8419

• E mail:  comercialsynttsserv@gmail.com

• synttsservsolucoes@hotmail.com

• Acesse nosso site.

• www.synttsservsolucoes.com.br

Synttsserv Soluções

mailto:synttsservsolucoes@hotmail.com

