
...conte com a fugro

A fugro In Situ geotecnia representa a solidez, a qualidade e a confiança 

no fornecimento de serviços geotécnicos para a indústria. Por trás 

desta robustez está a força global do grupo fugro, que atua no Brasil 

desde 1991 com um dos portfólios mais amplos do mercado, integrando 

pesquisa, inteligência e o desenvolvimento de tecnologia de ponta.

A combinação entre pontualidade, soluções práticas e a disponibilização 

de um forte potencial técnico são as marcas do grupo fugro no Brasil 

e no mundo. optar pelo grupo fugro significa a possibilidade de 

exploração de ambientes onshore, nearshore e offshore.
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Tecnologia Própria 
Superação de Desafios
Comprometimento

Para suprir as necessidades de investigações geotécnicas em ambientes de águas rasas, a fugro In Situ 

disponibiliza soluções customizadas para atender às demandas por informações e estudos em ambientes 

nearshore. Única empresa no Brasil a fornecer ferramentas de leito marinho e plataformas auto elevatórias 

para a sondagem geotécnica em águas rasas, a empresa aplica seu conhecimento, tecnologia e experiência 

em mercados como óleo e gás, portos, mineração e energia renovável. Ao combinar qualidade, eficiência, 

segurança do trabalho e respeito ao meio ambiente, a fugro In Situ posiciona-se na liderança na prestação de 

serviços geotécnicos no Brasil e no mundo.

Experiência faz a diferença

com equipe altamente especializada na extração e análise de amostras provenientes de mares, rios e lagoas, a Fugro In 

Situ emprega seu conhecimento também em condições adversas como a variação do nível do mar, visando à solução das 

demandas de cada projeto. a empresa trabalha para reproduzir em laboratório condições reais dos empreendimentos 

e conta com a exatidão na perfuração do solo e amostras coletadas com qualidade, que oferecem resultados precisos. 

com foco em serviços de investigação geotécnica, de apoio à construção civil e de fundações, a Fugro In Situ trabalha 

com cronogramas enxutos e oferece sua tecnologia de ponta, disponível para todas as regiões do Brasil.

Jack Up 

os Jack Ups são plataformas auto elevatórias versáteis, que permitem a 

realização de sondagens geotécnicas em ambientes de águas rasas com 

condições meteoceanográficas adversas, como a alteração do nível do mar. 

Sua estrutura modular permite sua rápida mobilização e desmobilização, 

podendo ser utilizado em áreas restritas sem perder precisão e transportado 

por meio de containers para diversas regiões do Brasil. a robustez do 

equipamento confere sua estabilidade, enquanto as elevações variáveis da 

plataforma permitem que o Jack Up seja adaptado para diversos tipos de 

empreendimentos, como a execução de fundações em águas rasas ou ainda 

como apoio empreendimentos da construção civil nearshore.

a partir do Jack Up, é possível realizar investigações geotécnicas combinando 

ferramentas como Standard Penetration Test (SPt), Sondagem mista e 

Rotativa, Cone Penetration Test (cPtu), Vane Test (Vt) e amostragem de solos.

Seabed Tools

a partir das ferramentas de leito marinho 

(Seabed Tools) é possível realizar 

sondagens especiais, como o Cone 

Penetration Test (cPtu), o Vane Test e 

amostragens de solos. essa combinação 

de tecnologias fornece as informações 

com rapidez e qualidade, o que oferece o 

melhor diagnóstico geotécnico.

entre as Seabed Tools estão:

  Roson CPT – penetrômetro de leito 

marinho que realiza ensaios cPtu em até 

500 metros de profundidade, retirando 

dos ensaios parâmetros como resistência, 

poro pressão, densidade relativa e perfil 

estratigráfico.

  Vibrocore HPC (High Performance Core) 

– tecnologia para amostragem de solos 

que realiza estudos em solos granulares 

densos, com amostras de três a seis 

metros, em lâminas d´água de até 450m. 

  Box Core – amostrador que permite 

obter amostras superficiais cúbicas e 

indeformadas de alta qualidade. 

  Grab Core – tecnologia aplicada a 

ensaios geotécnicos que não exigem 

amostras indeformadas, amostrando 

quantidade suficiente de materiais para 

caracterizações completas.

os profissionais do 

Grupo Fugro estão na 

vanguarda das suas áreas e 

compartilham as metas dos 

clientes no que se refere à 

qualidade, confidencialidade 

e segurança no trabalho. 

no Brasil, a Fugro In Situ 

mantém as certificações ISo 

9001, ISo 14001 e oHSaS 

18001 e entrega mais do 

que serviços a seus clientes: 

entrega valores e relações 

de confiança.


