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1. NOSSA EMPRESA 

1.1. HISTÓRIA 
 

Acreditamos que uma obra de qualidade começa em sua base. Em nossa trajetória, iniciada em 

1979, temos prestado serviços de consultoria em fundações e obras de terra, investigações 

geotécnicas e geo-ambientais, instrumentação geotécnica e ensaios laboratoriais de solos. 

A partir da visão dos nossos fundadores, os engenheiros Antônio Sérgio Damasco Penna e Yara 

Monteiro de Arruda Damasco Penna, nosso objetivo sempre foi o de reunir qualidades técnicas 

e éticas em nosso escopo de trabalho. Entre elas, a qualificação continua da equipe, busca 

constante de novas tecnologias, responsabilidade com o meio ambiente e compromisso com a 

saúde e segurança dos nossos colaboradores. 

Contamos atualmente com cerca de 90 colaboradores e atuamos em todo o território nacional. 

 

Consultoria de fundações e contenções de dique seco (Rio Grande / RS) 
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Ensaios CPTU no Rio Tocantins (Estreito / MA) 

 

 

1.2. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA 
 

A Damasco Penna é certificada nas normas ISO-9.001, ISO-14.001 e OHSAS-18.001. 

 

Nossa política integrada tem como princípios fundamentais: 

 

 A busca da melhoria contínua em todos os nossos produtos e processos; 

 Minimização dos impactos ambientais resultantes de nossas atividades; 

 Prevenção contínua de lesões e doenças do trabalho em nossas atividades; 

 Atendimento de requisitos legais aplicáveis bem como das boas práticas de governança 

corporativa; 

 Formação contínua de nossos colaboradores; 

 Pesquisa e implementação de novas tecnologias e inovações aplicadas às nossas atividades. 

 

 

http://www.damascopenna.com.br/saude-e-seguranca/
http://www.damascopenna.com.br/congressos-cursos-e-feiras-no-exterior/
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1.3. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Missão 

 

Prestar serviços de engenharia geotécnica com qualidade máxima, por meio de tecnologias de 

ponta, de forma a gerar valor e reduzir custos nos empreendimentos dos nossos clientes. 

Visão 

Sermos reconhecidos em nível mundial pela excelência dos serviços prestados. 

Valores 

• Segurança dos colaboradores acima de tudo; 

• Termos a preferência dos nossos clientes; 

• Sustentabilidade econômica, social e ambiental.  

 

 

Ferrovia (Região de Marabá / PA) 
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2. CONSULTORIA GEOTÉCNICA 

Com mais de 5.000 projetos realizados, entre os quais edifícios, indústrias, hipermercados, 

shoppings, centros logísticos, entre outros, contamos com equipe especializada de engenheiros 

geotécnicos para projetar e realizar direção técnica de projetos geotécnicos como: 

 

 Projeto e acompanhamento de fundações; 

 Perícia e pareceres técnicos de fundações; 

 Projetos de muro de arrimo e contenções; 

 Projetos de estabilização de taludes; 

 Projetos de terraplenagem; 

 Projetos de pavimentação; 

 Projetos de drenagem de águas pluviais. 

 

Utilizamos em nossos projetos ferramentas de ponta como o Civil 3D da Autodesk, Plaxis, Slope, 

além de programas desenvolvidos internamente para cálculos de fundações e contenções. 

Projeto de fundações e contenções de edifício comercial  (Barueri / SP) 
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3. SERVIÇOS DE CAMPO 

3.1. INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA 
 

Os trabalhos de investigação geotécnica caracterizam-se pela coleta de informações do solo, 

por meio de formas intrusivas ou não, possibilitando o conhecimento do subsolo local, suas 

características e propriedades, fornecendo assim o  embasamento adequado aos projetistas e 

construtores. 

 

O planejamento e execução de campanha de investigação geotécnica serão vitais para o 

sucesso do projeto, já que a falta de informações ou dados errados poderão comprometer as 

fundações, contenções e consequentemente toda a construção. 

 

A Damasco Penna oferece algumas das técnicas mais modernas de investigação geotécnica 

disponíveis no Brasil e no mundo, tais como: 

 

 Sondagens SPT mecanizadas; 

 Ensaios de piezocone (CPTU); 

 Ensaios dilatométricos de Marchetti (DMT); 

 Vane Tests; 

 Ensaios Sísmicos; 

 Ensaios Pressiométricos de Ménard (PMT) 

 Sondagens rotativas e mistas; 

 Entre outros. 

 
Sondagens em planta de mineração (Região de Belo Horizonte / MG) 
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Investigações geo-ambientais (Cubatão / SP) 
 
 
 

3.2. INVESTIGAÇÃO GEO-AMBIENTAL 
 
 
Os serviços de investigações geo-ambientais objetivam a verificação da eventual presença de 
contaminantes em solo e rocha. 
 
A Damasco Penna presta serviços de instalação de poços de monitoramento em solo e rocha e 
coleta de solo em liners acrílicos. 
 
Dispomos de perfuratrizes Geoprobe e Central Mine, algumas das marcas referências no 
mercado de perfurações geo-ambientais nos Estados Unidos. 
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3.3. INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA 
 

 
Os projetos geotécnicos guardam, por sua natureza, incertezas e riscos não observados em 
outras áreas da engenharia civil. 
  
Os solos e rochas, por sua heterogeneidade, comportam-se de maneira distinta e por vezes 
imprevisível mesmo com boa campanha de investigação geotécnica, requerendo ao 
engenheiro geotécnico assumir características comportamentais em projeto eventualmente 
distintas daquelas observadas em campo. 
  
Nesta seara, os serviços de instrumentação geotécnica objetivam monitoramento e registro de 
deformações, pressões e deslocamentos de obras geotécnicas e de infraestrutura. 
 
Contamos com equipes especializadas na instalação e leitura de instrumentos como: 
 

 Piezômetros diversos; 
 Inclinômetros; 
 Marcos superficiais; 
 Placas de recalque; 
 Entre outros. 

 

Instrumentação de contenções em centro logístico (Itapevi / SP) 
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3.4. NOSSAS PERFURATRIZES 
 
Com o passar dos anos, buscamos adquirir perfuratrizes de fabricantes e modelos diversos, de 
forma a disponibilizar aos nossos clientes algumas das mais modernas técnicas de perfuração 
para investigação geotécnica e geo-ambiental utilizadas no mundo. 
  
Nossa frota de perfuratrizes conta com equipamentos versáteis e robustos, podendo atuar em 
projetos de escopos variados, mesmo em áreas de difícil acesso e em todo o território nacional. 
  
Todos os nossos equipamentos passam por planos de manutenção preventiva, garantindo 
confiabilidade no cumprimento de prazos além de maximizar a segurança no canteiro 
operacional. 

 
 

 

PAGANI TG 63-150 
 
Equipamento de fabricação italiana, cuja característica principal são 
suas dimensões reduzidas, possibilitando acesso em áreas restritas, 
além de facilidade de locomoção. 
  
Esta perfuratriz realiza cravações estáticas com até 15tf, podendo 
executar ensaios CPTU e DMT mesmo em maiores profundidades, 
graças a seu eficiente sistema de auto-ancoragem. 

 

 

GEOPROBE 6625 CPT 
 
Fabricada pela Geoprobe Systems, tradicional fornecedora de 
equipamentos de investigação geo-ambiental, esta perfuratriz pode ser 
inteiramente operada por controle remoto. O equipamento possui 
sistema de auto-ancoragem e capacidade de cravação estática de até 
20tf. 
  

 

 

GEOPROBE 7822 DT 
 
A Geoprobe 7822 é a perfuratriz mais versátil da nossa frota. 
  
Este equipamento tem martelo automático de SPT e cabeça rotativa, 
podendo realizar perfurações pelo método “hollow auger” e coleta de 
testemunhos de rocha por sondagens rotativas. 
  

 

 
 

http://www.damascopenna.com.br/GridPortfolio/cptu/
http://www.damascopenna.com.br/GridPortfolio/marchetti/
http://www.damascopenna.com.br/GridPortfolio/sondagem/


DAMASCO PENNA – Engenharia Geotécnica|  11 

 

 

CENTRAL MINE CME-55LC 
 
Fabricada nos EUA, a CME-55LC é uma perfuratriz extremamente 
robusta montada sobre esteiras. 
 
É a perfuratriz ideal para perfurações com trados helicoidais vazados 
“hollow auger”. Com torque alto de 12.304N.m, pode instalar poços de 
monitoramento em grandes profundidades e realizar sondagens 
SPT mecanizadas e rotativas com excelente produtividade. 

 

 

CENTRAL MINE CME-55LC 
 
Esta perfuratriz é montada sobre pneus e pode mover-se de um ponto 
de sondagem a outro com rapidez mesmo em terrenos extremamente 
acidentados. 
  
A mecânica deste equipamento é muito semelhante à do CME-55LC, 
sendo ideal para perfurações com trados helicoidais vazados “hollow 
auger”.  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.damascopenna.com.br/GridPortfolio/sondagem/
http://www.damascopenna.com.br/GridPortfolio/sondagem/
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Projeto de terraplenagem e controle de aterros em projeto de terraplenagem (Cajamar / SP) 
 
 
 
 
 

4. NOSSA EQUIPE 

Contamos atuamente com cerca de 90 funcionários, entre engenheiros, geólogos, técnicos de 

campo e outros profissionais.  

 

Acreditamos que nossa empresa seja fundamentalmente composta de pessoas e que nosso 

sucesso dependerá sempre de profissionais qualificados, trabalhando em ambiente seguro e 

harmônico. 

 

A seguir listaremos alguns profissionais chave, sem prejuízo do enorme valor que todos os 

outros colaboradores representam para a Damasco Penna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linha férrea no Pará 
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4.1. PROFISSIONAIS DE  CONSULTORIA GEOTÉCNICA 
 

Contamos com cerca de 30 profissionais dedicados à esta área, entre engenheiros, desenhistas 

e colaboradores administrativos. 

 

Alguns dos profissionais atuantes nesta área são: 

 

ANTÔNIO SÉRGIO DE PIETRO DAMASCO PENNA 

Engenheiro Civil, Ph.D / Diretor Técnico - Fundador da Damasco Penna Engenharia Geotécnica 

Graduação pela Escola de Engenharia Mauá (1974) 

Mestrado e Doutorado em engenharia geotécnica pela POLI/ USP 

 

ANDERSON DIEGO DARDIS DE MACEDO 

Engenheiro Civil 

Graduação pela FESP (2009) 

Pós graduação “Práticas de fundações e geotecnia em empreendimentos imobiliários – FESP 

Mestrando pela FEC/UNICAMP 

 

ÉRICA SAYURI VARICODA MAKYAMA 

Engenheira Civil 

Graduação pela EESC/USP – São Carlos (2014) 

Mestranda pela FEC/UNICAMP 

 

GUSTAVO PRADO GUERRA 

Engenheiro Civil 

Graduação pela EESC/USP – São Carlos (2018) 

 

KARINA YUMI IAMATO 

Engenheira Civil 

Graduação pela FESP (2012) 

Pós graduação “Práticas de fundações e geotecnia em empreendimentos imobiliários – FESP  

 

LUIS ANTÔNIO BANDEIRA NETO 

Engenheiro Civil, M.Sc 

Graduação pela EESC/USP (2013) 

Mestrado em Geotecnia pela EESC/USP (2015) 

 

MARIANE MARTINS DE SOUZA 

Engenheira Civil 

Graduação pela FESP  (2018) 

 

RAFAEL RESTAINO NETO 

Engenheiro Civil 

Graduação pela EESC/USP – São Carlos (2013) 

MBA Gestão Empresarial - FGV/SP (Cursando) 
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RICARDO KOBAYASHI AMORIM 

Engenheiro Civil 

Graduação pela EESC/USP – São Carlos (2015) 

Mestrando pela FEC/UNICAMP 

 

 

Projeto de fundações e contenções em edifício comercial (Barueri / SP) 
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4.2. PROFISSIONAIS DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS E GEO-AMBIENTAIS 
 

Temos atualmente 60 profissionais neste departamento da Damasco Penna, entre engenheiros, 

geólogos, técnicos de campo, entre outros profissionais, compondo cerca de 12 equipes de 

sondagens, ensaios e controle tecnológico. 

 

Listamos abaixo alguns dos profissionais da Damasco Penna atuantes nesta área: 

 

FERNANDO DAMASCO PENNA 

Engenheiro Civil / Gerente de Operações 

Graduação pela Escola de Engenharia Mackenzie (2006) 

Especialização pela Georgia Tech (Atlanta/GA) – In Situ Testing for Geotechnical Analyses 

 

MARCELO DAMASCO PENNA 

Engenheiro Civil / Gerente de Qualidade e Saúde e Segurança no Trabalho 

Graduação pela Escola de Engenharia Mackenzie (2004) 

Pós Graduação em Administração de Empresas (CEAG) FGV/SP (2008) 

Bacharel em Direito pela PUC/SP (2018) 

 

ALISSON SANTOS 

Analista de Operações 

Graduando em Engenharia Civil (FESP)  

Atua há 10 anos na Damasco Penna. 

 

MARCELO PIRONI 

Geólogo / Coordenador de Projetos 

Graduação Universidade de São Paulo – USP (2010) 

Especialização “investigações Geotécnicas e Geo-ambientais” - UNICAMP 

 

RAFAEL RODRIGUES 

Geólogo  

Graduação Universidade de São Paulo – USP (2010) 

 

Sondagens mecanizadas em parque eólico (Bonito / BA) 
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5. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

Proteger nossos colaboradores, clientes e o público em geral de riscos e acidentes 

relacionados às nossas atividades é maior prioridade da Damasco Penna. 

  

Em razão disto, em nossa política integrada o conceito de “segurança em primeiro lugar” é 

praticado em cada etapa de todos os serviços prestados. 

  

Antes do início de cada atividade, procuramos: 

 

 Avaliar questões de segurança em cada etapa da atividade a ser executada; 

 Minimizar riscos no ambiente de trabalho; 

 Proporcionar e manter meios de responder prontamente em caso de acidente; 

 Paralisar qualquer atividade caso seja detectado ambiente de trabalho inseguro. 

 

Somos certificados pelo padrão internacional OHSAS-18001 , contando com programa de 

treinamentos internos de Saúde e Segurança no Trabalho repassados periodicamente à nossa 

equipe, dentre eles: 

 

 Formação de brigadistas de incêndio; 

 Direção defensive; 

 Diálogos diários de segurança; 

 Inspeção de segurança para canteiros de obra; 

 Evacuação de área; 

 Primeiros socorros. 

 

 

http://www.damascopenna.com.br/wp-content/uploads/2017/01/DAMASCO_PENNA_BVC_18K.pdf
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6. CLIENTES 

A seguir, listamos alguns dos nossos principais clientes. 

 

  
 

www.cyrela.com.br www.gafisa.com.br 
 

www.gerdau.com.br 

 
 

 

 

 

 

www.grupocb.com.br www.dupont.com.br www.edfenergy.com 

 

 

 
 

www.enel.com.br 
 

https://br.dow.com/pt-br www.vale.com 

 

 
 

 

 

 

www.sanca.com.br 
 

www.mtaboca.com.br www.usiminas.com.br 

 

 

 

 

 
www.hines.com www.prologis.com 

 
www.glprop.com 

 

http://www.gafisa.com.br/
http://www.sanca.com.br/
http://www.usiminas.com.br/

