
Química 

Laboratório
de Microscopia

Avaliação semi-quantitativa da composição elementar por
microscopia eletrônica de varredura com EDS (MEV/EDS);
Determinação da morfologia estrutural por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV);
Medição de espessura de camada superficial e de difusão 
por MEV;
Microscopia óptica por reflexão para avaliação da 
superfície;   
Microscopia óptica de transmissão.

Ensaios Realizados

Laboratório de
Ensaios em Metais

  
  

Verificação de dureza Rockwell ou Brinnel;
Verificação de microdureza Vickers;
Medição de espessura por metalografia;
Medição de espessura pelo método de campo magnético;
Ensaio metalográfico para determinação da macro ou
microestrutura;
Ensaio de medida de dureza à lápis (manual scratching test);
Ensaio de rugosidade;
Ensaio de metalografia;
Compatibilidade de solventes com materiais metálicos.

Ensaios Realizados

s

O Laboratório de Ensaios em Metais realiza diversos 
ensaios em metais e ligas metálicas em atendimento 
a diversos setores de mercado, entre eles o elétrico e 
o industrial.

A área de Química do Lactec presta serviços, consultoria e suporte à pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) em seus laboratórios de óleos minerais e vegetais isolantes, águas e efluentes, pilhas e 
baterias e análises de materiais.

O Laboratório de Microscopia dos Institutos Lactec atua na avaliação
de superfície de materiais metálicos poliméricos. O laboratório é 
equipado para a preparação de amostras para avaliação destas 
superfícies, com microscópios ópticos de reflexão e transmissão e 
microscópios eletrônicos de varredura com detector de energia 
dispersiva (EDS) para análise semiquantitativa da composição quími-
ca elementar de superfícies.



www.lactec.org.br       

Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: comercial@lactec.org.br

Análise de materiais para
caracterização de sua superfície e estrutura.

Laboratório de Corrosão

Ensaios Realizados

Em pesquisa e desenvolvimento, estuda:
Inibidores de corrosão;
Novos materiais poliméricos e metálicos para proteção contra
corrosão;
Corrosão induzida por microorganismos;
Suporte ao desenvolvimento de novas ligas metálicas;
Novos métodos de monitoramento de corrosão.

Desenvolve ensaios personalizados para cada cliente
e suas necessidades, além do atendimento de
ensaios normalizados:
Medidas de taxa de corrosão por distintas técnicas em meios
aquosos;
Comparação de distintos materiais quanto à susceptibilidade
à corrosão;
Comparação do nível de agressividade de distintos meios;
Determinação de mecanismos e agentes causadores de
corrosão;
Corrosão atmosférica.

Laboratório de 
Absorção Atômica

O Laboratório de Absorção Atômica determina e quantifica a existência de 
metais em materiais sólidos como papel e polímeros; metais e ligas metálicas 
e óleos vegetais e minerais.
Em atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), o laboratório também realiza preparo de amostras sólidas para 
classificação (ABNT NBR 10.005 e ABNT NBR 10.0006).

Determinação de metais em amostras sólidas: alumínio, 
antimônio, bário, bismuto,  cádmio, cálcio, chumbo, cobalto, 
cobre, cromo , estanho, ferro, lítio, magnésio, manganês,  
molibdênio, níquel, ouro, potássio, prata, silício, sódio, 
titânio, vanádio e zinco; 

Preparo da amostra para lixiviação ou solubilização (ABNT 
NBR 10.005 e ABNT NBR 10.006); 

Conta com suporte de outros laboratórios, como os de microscopia, 
absorção atômica e análises térmicas. Presta consultoria em 
monitoramento de produção e testes de aceitação, além de fazer a emissão 
de laudos técnicos. 

Oferece também curso em técnicas eletroquímicas aplicadas à corrosão e 
treinamento prático em eletroquímica para a realização de ensaios 
normatizados de monitoramento de corrosão.

Em busca de soluções contra a degradação dos materiais, o Laboratório de
Corrosão do Lactec realiza pesquisas, ensaios, consultorias e treinamentos 
especializados.

Confira o escopo completo de atendimento do Lactec no Cgcre no link    
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble


