
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

MONITORAMENTO PARA GESTÃO
DE ATIVOS EM EMPREENDIMENTOS



Manter um  
empreendimento exige 

o acompanhamento 
contínuo

O Lactec oferece uma série de serviços de monitoramento que aliam a alta capacidade 
técnica e tecnologia de ponta para auxiliar sua empresa na gestão de ativos.

SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS 
& INOVAÇÃO



Serviços tecnológicos monitoramento para gestão de ativos em Empreendimentos

elétrica

mecânica

Análise de óleos lubrificantes;

Monitoramento de operação de transformadores e detecção de descargas parciais por emissão acústica (EA);

Ensaios de extensometria, medição de deformações, tensões residuais e cálculo de tensões em até 48 canais simultâneos;

Monitoramento de estruturas em campo com o emprego da técnica de Emissão Acústica (EA) em até 96 canais simultâneos;

Monitoramento de vibração mecânica em estruturas em campo em até 12 canais simultâneos;

Ensaios em hidrogeradores;

Ensaios, inspeções e adequações de vasos de pressão, conforme NR-13;

Testes hidrostáticos e pneumáticos em vasos de pressão com ou sem acompanhamento por Emissão Acústica (EA);

Monitoramento de operação de vasos de pressão e detecção de vazamentos em válvulas e acessórios por Emissão Acústica (EA);

Medições de espessura e inspeção de soldas por ultrassom;

Monitoramento e análise de integridade estrutural geotécnica e de estruturas;

Especificação e acompanhamento de procedimentos de soldagem de hidrogeradores.

Análise de falhas em componentes mecânicos;

Meio
Ambiente

Estudos e monitoramento de bioinscrustrações em empreendimentos;

Monitoramento de ruído em campo (NBR 10151).

Monitoramento em campo de qualidade do ar e emissões atmosféricas; qualidade da água e de sedimentos; monitoramento de efluentes;

Análise de óleos isolantes.

Verificação e medição de sistemas de aterramento e de sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

Medição de qualidade de energia elétrica pré e pós energização para parques eólicos, solares e consumidores livres;

Ensaios de tensão aplicada em frequência industrial (60 Hz) em subestações isoladas a gás SF6;

Medições de campos elétricos e magnéticos para atendimento da Resolução Normativa nº 398 da Aneel;

Ensaios elétricos de comissionamento e rotina: fator de potência do isolamento, resistência do isolamento, resistência ôhmica, relação de transformação;

Calibração de medidores de energia em campo;

Ensaios elétricos especiais em equipamentos e sistemas elétricos: resposta em frequência, teor de umidade do papel isolante;

Medição de descargas parciais (método UHF) em subestações isoladas a gás, transformadores, entre outros equipamentos;
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Caso haja interesse, entre em contato pelo e-mail:
 comercial@lactec.org.br

mais de 30 
laboratórios 
para ensaios
e análises 
laboratoriais
Para mais informações, acesse www.lactec.org.br

SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS 
& INOVAÇÃO


