
Grandes obras e intervenções de engenharia têm na Investigação Geotécnica uma 

grande aliada. A partir da investigação adequada é possível analisar o desempenho 

de obras e estruturas previstas com diversos parâmetros: deformação e/ou 

tensões admissíveis do solo e rocha, pressão de água e gás, subsidiar projetos de 

instrumentação, verificar qualidade da água, volumes e vazões, entre outros. A Fugro 

In Situ reúne todas as condições para gerar as informações geotécnicas necessárias 

para o sucesso dos mais diversos tipos de obras e intervenções, com a melhor 

relação entre custo e benefício do mercado, equipe qualificada e tecnologia de ponta.

Experiência faz a diferença

Com equipe altamente especializada a Fugro In Situ trabalha com a investigação 

geotécnica em diversas condições de maciços de solos, rocha e resíduos. Seus modernos 

equipamentos permitem a leitura de dados em tempo real para o perfeito acompanhamento 

dos testes e tornam a precisão uma de suas marcas. A Fugro In Situ trabalha com um amplo 

portfólio de serviços, com foco nas demandas de cada cliente, customizando soluções que 

combinam qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.
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...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.

Investigação Geotécnica



Experiência 
Recursos Globais
Tecnologia Avançada

Ensaios Dilatométricos de 
Marchetti com Sísmico (SDTM)

método simples, preciso e econômico para ensaios in 

situ para a obtenção de:

  estratigrafia do solo; 

  módulo oedométrico; 

  módulo de Young; 

  razão de sobreadensamento; 

  resistência ao cisalhamento não drenada em argilas; 

  ângulo de atrito interno em areias; 

  coeficiente de empuxo em repouso. 

esses resultados são obtidos pela Fugro In Situ com o 

estabelecimento de quatro índices - de material, de tensão 

horizontal, módulo dilatométrico e velocidade de ondas. 

A partir da cravação de lâminas dilatométricas no terreno 

(estáticas ou dinâmicas), o deslocamento horizontal é 

medido em três estágios. Com equipamento portátil e de 

fácil manuseio é possível investigar pontos diversos do 

terreno, em profundidades variadas. 

Vane Test ou Ensaio de Palheta

Utilizado para determinar a resistência não-drenada 

in situ de solos argilosos. A partir de uma metodologia 

normatizada e de equipamentos automatizados, é 

possível a visualização imediata dos resultados e sua 

precisão.

o Vane Test torna possíveis resultados como:

  gráfico de torque em função da rotação;

  resistência não drenada; 

  resistência amolgada;

  sensibilidade do solo.

este ensaio ocorre com a cravação de uma palheta de 

seção cruciforme no terreno que, traz resultados ao ser 

submetida ao torque necessário para cisalhar o solo por 

rotação.

Ensaio de Penetração de Cone 
com Medida de Poro Pressão 
(CPTu)

o CPtu é utilizado para determinar a estratigrafia de 

perfis de solos, avaliar as propriedades dos materiais 

investigados e também estabelecer a capacidade de 

carga das fundações. 

SPT Mecanizado com 
monitoramento de energia e SRo 
com sistema Wire Line

A Fugro In Situ dispõe de equipamentos multifuncionais, 

com capacidade de execução para vários ensaios (SPt, 

SRo, Dmt, Vt e CPtu), além de coletas especiais com a 

mesma equipe e o mesmo equipamento. 

Para aumentar a produtividade com qualidade e diminuir 

a imprecisão dos tradicionais ensaios de SPt (Standard 

Penetration Test), visando a avaliação e as características 

dos solos, a empresa incorporou em seu portfólio a 

tecnologia do SPt mecanizado com monitoramento 

da energia aplicado a composição das hastes. o 

monitoramento da energia aplicada pelo martelo é 

realizado por meio de hastes instrumentadas com strain 

gages e acelerômetros. este ensaio traz mais agilidade 

na emissão dos resultados e maior precisão que a 

tecnologia tradicional de SPt, chegando a uma eficiência 

muito próxima ao que exige a norma brasileira. 

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.

Com a instrumentação de precisão e sem a interferência 

humana no ensaio, os resultados podem ser visualizados 

em tempo real. o registro contínuo da resistência à 

penetração permite a descrição detalhada da estratigrafia 

do subsolo. As informações correlacionadas permitem 

também a obtenção de outras características do terreno:

  perfil geotécnico;

  coeficiente de adensamento;

  densidade relativa;

  resistência não drenada;

  ângulo de atrito efetivo das areias;

  história das tensões (tensão de pré-adensamento);

  módulo de deformação cisalhante;

  coeficiente de deformabilidade.

A metodologia do CPtu é normatizada e a Fugro In 

Situ possui equipamento com capacidade de cravação/

reação de até 20 tf.


