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garanta 
excelência 

em todaS 
as fases 
da obra

Nossa equipe está preparada para atender às demandas da 
obra nas diversas áreas da engenharia, garantindo 

conformidade técnica, seja para uma planta industrial, 
petrolífera, hidrelétrica, termelétrica, usina eólica ou 

qualquer outro empreendimento.
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conte com o lactec eM todas as fases da obra

Projeto
Um bom projeto é fundamental para o anda-
mento de qualquer tipo de obra. É nesse 
momento que são feitas as escolhas que 
vão direcionar as demais etapas: estudos de 
viabilidade técnica, obtenção de licenças, 
definições de material, orçamento e prazos, 
entre outros aspectos. 

Pós-obra
A partir do término da execução da 
obra, são necessárias medidas para 
monitorar a operação e a manuten-
ção da construção, além de eventuais 
reparos.

Execução
Durante a obra propriamente dita, além do 
prazo, é preciso ficar atento a questões de 
segurança, qualidade e meio ambiente.



Estudos hidrológicos e hidrodinâmicos para empreendimentos hidrelétricos;

Transporte de sedimentos e assoreamento de reservatórios;

Geoprocessamento;

Aerolevantamentos a laser e fotogramétrico multispectral;

Estudos hidráulicos em modelos reduzidos de usinas hidrelétricas e outros empreendimentos;

Medição de qualidade de energia elétrica;

Medição de sistemas de aterramento e de sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

Monitoramentos, medições e ensaios elétricos em campo.

Hidráulica e 
hidrologia

estruturas 
civis

Meio
Ambiente

Geossoluções

mecânica

elétrica

Monitoramentos mecânicos em campo;

Medições e ensaios mecânicos em campo;

Ensaios de caracterização e qualificação de produtos para construção civil;

Estudos e monitoramento de bioinscrustrações em empreendimentos – espécies aquáticas invasoras.

Estudos e monitoramento de qualidade do ar e emissões atmosféricas;

Estudos e monitoramento de qualidade da água e de sedimentos;

Modelagem matemático-computacional para estudos ambientais;

Ensaios e análises químicas para estudos ambientais;

Estudos ambientais e licenciamento ambiental;

Manejo, conservação e monitoramento da fauna e flora;

Estudos de gerenciamento e monitoramento de resíduos sólidos e efluentes;

Supervisão e controle tecnológico de obras de infraestrutura;

Monitoramento e análise de integridade estrutural geotécnica e de estruturas;

Ensaios de caracterização e qualificação de solos;

Recuperação de estruturas de concreto através de injeção de materiais poliméricos;

Monitoramento de ruído em campo (NBR 10151);

projeto Execução PÓS-OBRA
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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
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