
Sistemas Mecânicos

Soldagem e Aspersão Térmica
Projetos de pesquisa envolvendo o desenvolvimento de
processos e de materiais/ligas especiais com aplicação em
sistemas de geração térmica e hidráulica;
Desenvolvimento de pesquisa na área de processos de
soldagem e avaliação de materiais para a indústria;
Serviços tecnológicos e consultorias nas áreas de avaliação de
processos de soldagem e aspersão térmica, análises
metalúrgicas e ensaios destrutivos.

Integridade Estrutural,
Instrumentação e Ensaios

Avaliação de integridade estrutural de estruturas, peças e
componentes, inspeção, avaliação de vida à fadiga, projeto de
melhorias, recapacitação estrutural, com o objetivo de aumento
de confiabilidade, capacidade, melhorias operacionais e
extensão de vida;
Ensaio não destrutivo por Emissão Acústica;
Desenvolvimento de protótipos e soluções em produtos
especialistas, sistemas de medição dedicados (medição,
controle, monitoramento e tratamento de dados).

Deposição de revestimentos por
aspersão térmica em turbina hidráulica

Ensaio de fadiga em isoladores
de linhas de transmissão

A área de Sistemas Mecânicos do Lactec realiza projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D), Serviços Tecnológicos e Consultoria para diversos setores do mercado. Confira 
abaixo os detalhes de cada área de atuação.



Equipe multidisciplinar na área de mecânica, preparada para 
oferecer análises e soluções completas.

www.lactec.org.br

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

Cabos e Acessórios
Ensaios mecânicos e dinâmicos em cabos e acessórios
de linhas de transmissão e distribuição;
Projetos de pesquisa e desenvolvimento em temas
relacionados às linhas de transmissão e distribuição. Nas
áreas de condutores elétricos de média e alta tensão,
amortecedores e isoladores para linhas de transmissão,
estais para torres e ensaios de vibração para as áreas
automotiva e eletrônica.

Energias Alternativas
Desenvolvimento de projetos de pesquisa e
serviços especializados na área de geração
de energia através de fontes alternativas e
desenvolvimento de soluções para este
segmento, destacando-se geração eólica,
hidrocinética, solar, biomassa,
biocombustíveis e biogás.

Ambientes para
Treinamento e
Simulação

Desenvolvimento de ferramentas de
simulação de ambientes operacionais para
capacitação, realidade virtual e gestão do
conhecimento.

Instalação de sistema de
monitoramento em cabos de
linha de transmissão

Reator de biodigestão anaeróbia para a geração de biogás

Simulador de operação de usinas hidrelétricas (Eixo da turbina e linhas do programa)


