
Ensaios Elétricos

Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética

Além das normas nacionais, o laboratório atende a padrões internacionais de compatibilidade eletromagnética estabelecidos
pelo International Electrotechnical Commission (IEC) e pelo Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques
(CISPR). Também apoia projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país, atestando a qualidade das inovações
propostas para o mercado como resultado de sua estrutura laboratorial de última geração e profissionais capacitados.

Medição de campo
elétrico e magnético em

atendimento à Resolução
398 da ANEEL

A área de Ensaios Elétricos e Materiais do Lactec presta serviços, consultoria e suporte à pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) em seus laboratórios de alta tensão, compatibilidade eletromagnética, 
compatibilidade dielétrica, condições climáticas e intemperismo artificial, metrologia, 
luminotécnica, ensaios em polímeros e análises térmicas.

O Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética do Lactec atua com ensaios e medições de fenômenos e distúrbios 
eletromagnéticos de baixa e alta frequência. Presta serviços em estudos de causa e efeito e ensaios normatizados.

Para os clientes do Lactec, a contratação de serviços neste laboratório é a garantia de qualidade e precisão nas medições dos 
limites aceitáveis de emissão e de imunidade dos equipamentos aos campos eletromagnéticos.



Confira alguns de nossos 
outros serviços:

Ensaio de imunidade a descargas eletrostáticas (IEC 61000-4-2);

Ensaio de imunidade a campos RF radiados (IEC 61000-4-3);

Ensaio de imunidade a transientes elétricos rápidos (IEC 61000-4-4);

Ensaio de imunidade a impulso combinado (IEC 61000-4-5);

Ensaio de afundamento de tensão (IEC 61000-4-11);

Ensaio de afundamento e interrupção de tensão nominal (IEC 61000-4-34);

Ensaio de isolação dielétrica em relés e equipamentos de proteção (IEC 60255-5);

*Ensaios de compatibilidade eletromagnética para mdidores de energia - Portaria INMETRO nº 587.

Medições de campos elétricos e magnéticos para atendimento da Resolução Normativa nº 398 da
Aneel, que determina os limites de exposição humana aos campos elétricos e magnéticos com
origem em instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
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Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: comercial@lactec.org.br

Ensaio de imunidade a
campos eletromagnéticos
de alta frequência
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*O escopo completo dos ensaios acreditados pode ser encontrado no link 
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble

O corpo técnico do Lactec também está à disposição de seus clientes para serviços de consultoria, 
auxiliando projetistas e fabricantes na resolução de problemas observados durante a realização de 
ensaios de compatibilidade eletromagnética.

No Laboratório de Compatibilidade Eletromag-
nética do Lactec são realizados os mais moder-
nos ensaios presentes no mercado. Entre eles 
está o de medidores eletrônicos de energia, um 
serviço acreditado pela Rede Brasileira de 
Laboratórios de Ensaio (CRL 0089), conforme 
Portaria do Inmetro 587/2012 (itens A.26.2 e 
A.26.4) e a NBR 14.520/2011 (itens 5.1.2; 
5.19.2 e 5.19.4).


