




EMPRESA PRIVADA

6 UNIDADES TECNOLÓGICAS

+ DE 580 COLABORADORES

60 ANOS NO MERCADO

+ DE 140 PESQUISADORES

Somos um instituto privado de pesquisa e inovação tecnológica, com equipes 
multidisciplinares nas diversas áreas do conhecimento: civil, hídrica, mecânica, elétrica, 
química, materiais, eletrônica, computação, geossoluções e meio ambiente. Há mais de seis 
décadas, contribuímos para o desenvolvimento do setor produtivo com projetos de PD&I, 
serviços tecnológicos, ensaios e análises laboratoriais, atendendo às demandas das empresas, 
com ênfase no setor energético.
Atuamos de Norte a Sul do Brasil, conectados com o mundo. Com nossa infraestrutura e equipe 
técnica qualificada, criamos soluções inovadoras para fortalecer a economia do país e 
transformar a vida das pessoas.

“ ÉTICA, CRIATIVIDADE, OUSADIA, RESPEITO ÀS PESSOAS, 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, VERDADE CIENTÍFICA E

BUSCA PELA EXCELÊNCIA SÃO OS PILARES DO LACTEC “

+ DE 100 MESTRES E DOUTORES
07/10/2019 - 07/10/2020



HISTÓRICO INSTITUCIONAL
A história do Lactec começa com a criação do Centro de Hidráulica e Hidrologia Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, em 

1959. Dele nasce a reconhecida competência em projetos para grandes obras hidrelétricas, atividade mais tarde somada à 

tradição do Laboratório Central de Pesquisa e Desenvolvimento e do Laboratório de Materiais e Estruturas. A fusão de todas essas 

unidades e a criação do Laboratório de Ensaios Mecânicos e Emissões Veiculares deram origem ao Lactec.

Criação do LAME

Incorporação do LAC

Criação do LEME e incorporação 
do CEHPAR e do LAME

Inauguração da Sede no complexo FIEP

Credenciamento como Unidade Embrapii

Inauguração da Unidade Salvador

Convênio entre UFPR e Copel para a criação do CEHPAR

Criação do LAC

Criada a associação de direito privado Lactec



UNIDADES TECNOLÓGICAS

SEDE

LEME
 

CEHPAR

LAME

LAC

SALVADOR

Inaugurada em 2003, a unidade está localizada no Campus da 
Indústria, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Na Sede, 
localizam-se os laboratórios de Eletrônica e Desenvolvimento de 
Software & Experiência do Usuário e as áreas de Inovação e Novos 
Negócios, Comercial, PMO e Finanças, Infraestrutura e Suprimentos, 
Ensino Especializado, Gestão de Pessoas, Inteligência de Negócios e 
Marketing, além da Presidência, Diretoria, Coordenadorias Jurídica e 
Executiva e gerências de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação, 
Ensaios e Análises Laboratoriais e Serviços Tecnológicos & Inovação.

Desde 2000, o Leme comporta as áreas de Ensaios 
em Motores e Veículos e de Sistemas Mecânicos, 
focando tanto em pesquisa e desenvolvimento quanto 
em testes e análises de emissões de veículos 
automotivos, durabilidade de motores, combustíveis e 
componentes. Atua também nas áreas de soldagem e 
aspersão térmica, ensaios não destrutivos, integridade 
estrutural, energias alternativas, além de realizar 
ensaios mecânicos e ensaios em metais.

Inaugurada em 1994, a unidade Lame conta com a 
área de Estruturas Civis, que pesquisa e desenvolve 
projetos na área da engenharia civil, além de 
fornecer serviços, ensaios e análises de materiais, 
durabilidade e recuperação de estruturas civis. 
Entre seus laboratórios estão os de geotecnia e de 
concreto e estruturas.

No Lac estão as áreas de pesquisa e desenvolvimento e de ensaios em 
eletricidade, química e materiais, além da Coordenação de Qualidade. A 
unidade, que existe desde 1982, conta com os laboratórios de absorção 
atômica, águas e efluentes, alta tensão, análises químicas, análises 
térmicas, análises de óleos, análises de materiais, compatibilidade 
dielétrica e eletromagnética, condições climáticas e intemperismo 
artificial, cromatografia e infravermelho, ensaios de polímeros, 
luminotécnica, metrologia, pilhas e baterias, microscopia, ensaios em 
cabos e acessórios, radiografia e tomografia industrial.

Para atender clientes das regiões Norte e Nordeste do país, o Lactec 
conta com uma estrutura própria instalada dentro do Parque Tecnológico 
da Bahia (foto), na cidade de Salvador. A unidade tem foco no 
estabelecimento de parcerias com empresas e concessionárias 
regionais do setor de energia para execução de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, possuindo também competência em Cyber Security.

Mais antiga unidade do Lactec, inaugurado em 1959, 
o Cehpar abriga as áreas de Meio Ambiente, 
Geossoluções e Hidráulica, contando com laboratórios 
de biologia, hidráulica, qualidade do ar e emissões 
atmosféricas. 

Foto: SECTI



SEGMENTOS
DO MERCADO

DIFERENCIAIS

Profissionais altamente capacitados e 

comprometidos com a qualidade são 

responsáveis por executar demandas 

apresentadas pelo mercado automotivo, de 

petróleo e gás, de obras de infraestrutura, 

energia, eletroeletrônico, dentre outros 

segmentos.

AMPLA INFRAESTRUTURA 
LABORATORIAL

EQUIPE TÉCNICA 
MULTIDISCIPLINAR

EXPERIÊNCIA EM POLÍTICAS E 
LINHAS DE FOMENTO

ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS (PMO)

UNIDADE EMBRAPII
(ELETRÔNICA EMBARCADA)

AUTOMOTIVO

PETRÓLEO E GÁS

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

ENERGIA

ELETROELETRÔNICO



 

PORTFÓLIO

 

 

PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO

 & INOVAÇÃO

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
& INOVAÇÃO

ENSAIOS E ANÁLISES
LABORATORIAIS

ENSINO ESPECIALIZADO

Projetos de pesquisa básica e aplicada, 
desenvolvimento de dispositivos experimentais e 

protótipos, desde a engenharia do produto até 
sua inserção no mercado.

Controle tecnológico de obras, estudos 
ambientais, monitoramentos, medições e 

ensaios em campo, mapeamentos e estudos 
em modelos físicos e computacionais e 

consultorias.

Ensaios, testes e análises de 
produtos, além de suporte 

para serviços, projetos e 
consultorias.

Treinamento e qualificação técnica. Cursos 
de especialização e de curta duração, além 

de Mestrado Profissional (stricto sensu) em 
Desenvolvimento de Tecnologia.
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MEIO AMBIENTE

HIDRÁULICA

CIVIL

QUÍMICAMATERIAIS

ELETRÔNICAELÉTRICACOMPUTAÇÃO

MECÂNICA



PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO &
INOVAÇÃO

Girassol Eletrônico

A área de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação do Lactec reúne 
um dos maiores quadros próprios de profissionais do Brasil.

Abrangência 
Nacional e 
Internacional

+100
Mestres e Doutores

+350
Projetos de P&D

+90
Pedidos de patentes

EXPERIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE FOMENTO

Agência Nacional 
do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis

DESENVOLVIMENTO
DE DISPOSITIVOS

EXPERIMENTAIS E
PROTÓTIPOS

LINHAS DE
INOVAÇÃO

PLANEJAMENTO
ENERGÉTICO

ESTRUTURAS
HIDRÁULICAS E

HIDROLOGIA

SISTEMAS DE
REALIDADE

VIRTUAL

INTEGRIDADE E
INSTRUMENTAÇÃO
DE ESTRUTURAS E

EQUIPAMENTOS

REDES ELÉTRICAS
INTELIGENTES

(SMART GRIDS)
TECNOLOGIA DE

MATERIAIS

SISTEMAS DE
ARMAZENAMENTO

DE ENERGIA

SISTEMAS
CONSTRUTIVOS

CONVENCIONAIS E
ALTERNATIVOS

MOBILIDADE
ELÉTRICA

SISTEMAS
MECÂNICOS

SISTEMAS
ELÉTRICOS

E ELETRÔNICOS
(ELETRÔNICA
EMBARCADA)

SEGURANÇA
CIBERNÉTICA

ENERGIAS
RENOVÁVEIS E
ALTERNATIVAS

UE -
ELETRÔNICA EMBARCADA

•   Lei de Informática
     Comitê da Área de
      Tecnologia da 
      Informação (CATI) 

•   Lei do Bem



 

        •   Absorção Atômica

        •   Águas e Efluentes

        •   Alta Tensão

        •   Análises de Materiais

        •   Análises de Óleos Isolantes

        •   Análises de Óleos Lubrificantes Industriais

        •   Análises Metalográficas

        •   Análises Químicas

        •   Biologia

        •   Compatibilidade Dielétrica

        •   Compatibilidade Eletromagnética

        •   Concreto e Estruturas

        •   Condições Climáticas e Intemperismo Artificial

        •   Cromatografia e Espectroscopia de Infravermelho

        •   Emissões Veiculares

        •   Ensaios em Cabos e Acessórios

        •   Ensaios em Polímeros e Análises Térmicas

        •   Ensaios Mecânicos

        •   Geotecnia

        •   Hidráulica

        •   Luminotécnica

        •   Metrologia

        •   Microscopia

        •   Pilhas e Baterias

        •   Qualidade do Ar e Emissões Atmosféricas

        •   Design e Experiência do Usuário

        •   Soldagem e Aspersão Térmica

        •   Testes de Software

A infraestrutura do Lactec, composta por laboratórios de diversas especialidades, e seu corpo 
técnico estão preparados para servir todos os setores da indústria com a realização de uma série 
de ensaios e análises laboratoriais. Os equipamentos servem ainda de suporte a projetos de P&D 
e serviços tecnológicos.

ENSAIOS E ANÁLISES
LABORATORIAIS

O espaço para ensaios de Alta Tensão possui 21 metros 

de altura, em 768 m², com condições de movimentação 

de cargas de até 150 toneladas e ensaios em 

equipamentos de classe de tensão de até 550 kV. A 

área secundária possui 64 m², em quatro metros de 

altura, para ensaios em transformadores de distribuição 

e outros ensaios especiais.

ALTA TENSÃO
Lista de laboratórios:



Calibrações acreditadas*:

•   Eletricidade

•   Tempo e Frequência

*Confira o escopo completo de nossas calibrações acreditadas em: 
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc

Laboratórios que realizam ensaios acreditados*:

•   Laboratório de Águas

•   Laboratório de Alta Tensão

•   Laboratório de Cabos

•   Laboratório de Compatibilidade Dielétrica

•   Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética

•   Laboratório de Concreto e Estruturas

•   Laboratório de Cromatografia

•   Laboratório de Emissões Veiculares

•   Laboratório de Geotecnia

•   Laboratório de Intemperismo Artificial

•   Laboratório de Luminotécnica

•   Laboratório de Metrologia

•   Laboratório de Pilhas e Baterias

•   Laboratório de Qualidade do Ar e Emissões Atmosféricas

Classes de ensaios:

•   Mecânicos

•   Elétricos e Magnéticos

•   Térmicos

•   Químicos

•   Ópticos

*Confira o escopo completo de nossos ensaios acreditados em: 
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0089.pdf

CAL 0062

Calibração
NBR ISO/IEC

17025

CRL 0089

Ensaios
NBR ISO/IEC

17025

O Lactec é um organismo de Avaliação da Conformidade (OAC) e possui alguns 

ensaios e calibrações acreditados* pela Coordenação Geral de Acreditação 

(Cgcre), segundo os critérios da Norma da ABNT NBR ISO/IEC 17025. Ser 

acreditado significa que nosso escopo de ensaios e calibrações está apto a 

atender requisitos definidos por normas e demonstra competência para realização 

de suas atividades, transmitindo dessa forma, confiança para clientes e para a 

autoridade regulamentadora nacional.

CALIBRAÇÕES
E ENSAIOS
ACREDITADOS



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE;
EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

•   Medidores eletrônicos de energia elétrica ativa e/ou reativa, monofásico e polifásico;

•   Eficiência energética em computadores portáteis e de mesa.

MEIO AMBIENTE

•   Bifenilas Policloradas (PCB) em resíduos (líquido isolante);

•   Água para consumo humano;

•   Água bruta, residual ou tratada e efluentes;

•   Resíduos líquidos (determinação de sólidos totais, fixos, voláteis em amostras
     semissólidas e sólidas);

•   Emissões atmosféricas.

AUTOMOTIVA E OUTROS EQUIPAMENTOS 
DE TRANSPORTE

•   Veículos rodoviários automotores leves equipados com motores do ciclo Otto e  
     veículos do ciclo Diesel;

•   Emissões atmosféricas.

MOTORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS

•   Baterias de lítio, níquel ou chumbo-ácido para veículos rodoviários 
     automotores e motocicletas;

•   Acumuladores chumbo-ácido estacionários;

•   Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão;

•   Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado à base;

•   Reatores eletromagnéticos para lâmpadas a vapor de sódio e lâmpadas a vapor                
     metálico (halogenetos);

•   Lâmpadas a LED com dispositivo de controle incorporado;

•   Luminárias para iluminação pública viária com tecnologia LED;

•   Transformadores de distribuição isolados a óleo classe de tensão até 36,2 kV                       
     monofásicos com potência nominal até 100 kVA e trifásicos com potência nominal  
     até 300 kVA.

CONSTRUÇÃO CIVIL

•   Concreto fresco ou endurecido;

•   Cimento Portland e outros materiais em pó;

•   Agregados;

•   Solos.

Produtos e materiais submetidos a ensaios de acreditação:



ESTUDOS HIDRÁULICOS EM MODELOS REDUZIDOS - UHE ITAIPU

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
& INOVAÇÃO
Além de ensaios laboratoriais, oferecemos serviços tecnológicos e consultorias 
dentro de nossas áreas de competência: 

SISTEMAS DE MODELAGEM 3D, 
REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA

MEDIÇÕES, ENSAIOS 
E ANÁLISES EM 

CAMPO

MONITORAMENTO 
PARA GESTÃO DE 

ATIVOS

DESENVOLVIMENTO,
QUALIDADE E TESTES 

DE SOFTWARE

MODELAGEM 
AMBIENTAL E 

ESTUDOS 
HIDROLÓGICOS

INSTRUMENTAÇÃO 
E MONITORAMENTO 

DE OBRAS

CONTROLE 
TECNOLÓGICO
 DE OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA

DESIGN E 
EXPERIÊNCIA DO 

USUÁRIO 

GEOPROCESSAMENTO,
MAPEAMENTO A LASER E FOTOGRAMETRIA

PLANEJAMENTO, LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL E ESTUDOS DE IMPACTO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

ESTUDOS 
HIDRÁULICOS EM 

MODELOS 
REDUZIDOS



ENSINO 
ESPECIALIZADO
O conhecimento produzido pelos pesquisadores e técnicos do Lactec é compartilhado com a sociedade 
por meio da área de ensino especializado.

MESTRADO PROFISSIONAL 
EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

O Mestrado Profissional, recomendado pela Capes, é oferecido pelo Lactec em parceria com o 
Instituto de Engenharia do Paraná (IEP). Com caráter interdisciplinar, suas linhas de pesquisa 
proporcionam formação, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos com sólidos 
conhecimentos científicos e tecnológicos, visando a aplicação do aprendizado na solução de 
problemas do mercado em geral.



ENDEREÇOS

Sede - Av. Comendador Franco, 1.341 | Jd. Botânico | CEP 80215-090 | Curitiba - PR - Brasil

Leme - Av. Prefeito Lothário Meissner, 1 | Jd. Botânico | CEP 80210-170 | Curitiba - PR - Brasil

Cehpar, Lac e Lame - Rodovia BR-116, km 98, 8.813 | Jd. das Américas | CEP 81531-980 | Curitiba - PR - Brasil

Unidade Nordeste - Parque Tecnológico da Bahia | R. Mundo, 121 | Sala 105 | CEP 41745-715 | Salvador - BA - Brasil





www.lactec.org.br

+ 55 (41) 3361-6200


