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FIELD is certifed in according to
the UNI EN ISO 9001:2008
standard for: design and
production of monitoring systems
in geotechnical, geomechanical,
hydrological and civil engineering
fields; on site geotechnical tests
and measurements; geotechnical
equipment  assistance,rental and
supply.

A FIELD é certificada em
acordo com o standard UNI EN
ISO 9001:2008 para: execução
de projetos e implantação de
sistemas de monitoramento na
área geotécnica, geomecânica,
hidrológica e para a engenharia
civil, ensaios e medições
geotécnicas in situ; assistência,
aluguel, e fornecimento de
instrumentação geotécnica.

A missão da FIELDé oferecer uma

gama de serviços para a engenharia

geotécnica de modo satisfazer

quaisquer exigências, com soluções

completas e modernas.

FIELD’s mission is to offer
services for  geotechnical
engineering  that can satisfy every
kind of requirement with complete
and innovative solutions.

Os nossos serviços
compreendem:

Engenharia e soluções para o•

 monitoramento Geotécnico e

 Estrutural

Execução de ensaios e •

 medições

Ensaios de carga estático •

 e dinâmico

Monitoramento Topográfico•

Gestão dados WEB (WMS)•

Assistência em situ e•

 laboratório

Our services include:
Geotechnical and•
Structural Monitoring
Engineering and Solutions
Test and Measurements•
Static and Dynamic load
tests
Topographical monitoring•
Web data management•
(WMS)
On site and laboratory•
Assistance, Rental

A Field recebeu, o atestado de

qualificação pela execução de

trabalhos de obras publicas

(SOA) pelas seguintes

categorias de referencia:

OG12, OS20, OS21.



Projetos e instalação
Desenvolvimento de projetos

e sistemas de monitoramento

com geração de relatórios

técnicos e administrativos.

Instalação de sistemas de

monitoramento geotécnico e

estrutural.

Ensaios e mediçoes
A FIELD projeta e executa
ensaios e medições especiais
em terrenos, obras e
estruturas entre as quais
ensaio de carga estática e
dinâmica, ensaios sônicos e
de vibração, medições
inclinométricas, vibrométricas
e acelerométricas, macacos
planos e medições
extensiométricas. 

Monitoramento topográfico
A FIELD implanta redes de
monitoramento através de
medições topográficas
automatizadas com estações
totais e GPS para o controle
da estabilidade de estruturas
e obras de arte, durante e
após da obra e para controle
dos taludes.

Gestão dados (WMS)
Gestão dos dados dos

sistemas de monitoramento

em plataforma WEB

acessíveis através login e

senha permitindo controle em

tempo real dos parâmetros

monitorados sobre bases

sinóticas e através a opção

On-demand.

Design and Installation 
Monitoring systems design
with technical and administra-
tive document. Geotechnical -
structural monitoring system
installation.

Tests and measurement 
FIELD designs and performs
special tests and measurement of
soil, and structures: static and
dynamic load tests, sonic tests,
admittance tests, inclinometric
measurements, dynamic
measurements (accellerometers
&vibrometers), tests with flat jacks
and stress-strain test.

Topographical monitoring
Field carries out “monitoring
nets” using  topographical
measurements with total
stations and GPS to check the
stability of structures, during
works and after-work and for a
slopestability.

Data Management (WMS) 
Data management of
monitoring systems on WEB
pages available to the
customer can means of login
and password  to verify in real
time the parameters on
synoptic tables and by
on-demand option.

A FIELD é uma empresa de serviços voltados para a

engenharia geotécnica, civil e estrutural.

Fundada no 1999 com sede em Lallio (Italia)  se firmou a nível

nacional e internacional, como empresa que opera na área  de

instrumentação, medições, ensaios e monitoramento.

A FIELD tem como objetivo fornecer suporte e consultoria

técnica a empresas publicas ou privadas, geralmente ligadas

a engenharia, nas suas mais variadas especifidades, seja:

civil, geotécnica, hidrológica, e construção.

FIELD is a Service Company dedicated to the Geotechnical,
Civil and Structural Engineering.
FIELD, founded in 1999 with its headquarters in Lallio
(Bergamo), since the beginning has become a market leader,
both nationally and internationally, in the geotechnical and civil
Engineering sectors  dealing with instrumentation, tests,
measurement and monitoring systems.
FIELD intends to be partner  for: public and private Institutions,
general and specialized contractors, Technical Studies and
Engineering Companies, Professionals and Consultants.


