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RESUMO 
 

Motores de combustão interna utilizam em seus sistemas de lubrificação, óleos 

lubrificantes automotivos, produtos que são criados por fornecedores mundialmente 

conhecidos, em testes e padrões exaustivamente discutidos e desenvolvidos com 

fabricantes principalmente nos Estados Unidos da América e nos países da 

Comunidade Européia.Nessa criação inicial, muitas vezes passa despercebido o fato 

que o motor disponível para testes com um fornecedor de lubrificante, mesmo com a 

atual imposição mercadológica de globalização, pode ter variações decorrentes de 

uma característica do local de produção. Além de uma eventual diferença do motor, 

decorrente de um desenho local, esse conjunto pode estar abastecido com um 

combustível diferente do país aonde será utilizado.  Veículos que rodam no Brasil 

são exemplos reais, por terem sido projetados para uso em gasolina pura e por isso 

necessitam de ajustes e algumas alterações para uso com gasolina combinada com 

álcool etílico anidro em proporções que podem variar, por exemplo, entre 20 a 25 por 

cento.  A mudança para o conceito “motor flex” que utiliza gasolina e álcool etílico 

hidratado em qualquer proporção, é ainda mais radical.Algum ceticismo pode 

ocorrer, quando é oferecido ao consumidor o uso de gasolina Premium para 

abastecimento de veículos importados, produzidos fora do nosso continente, mas 

mesmo esse combustível não representa o produto original ao que foi usado nos 

bancos de provas. O que dizer, então, de características tropicais de altas 

temperaturas ambientes e elevada umidade relativa do ar nas regiões litorâneas 

brasileiras (Brasil, de vasta extensão territorial e grande concentração populacional 

nessa faixa) ?Os motores padronizados para um determinado uso, além do aspecto 

de globalização acima citado, são constantemente atualizados, alterados em seus 

sistemas e subsistemas, por conta de novas aplicações, novidades necessárias para 

novos veículos, novos lançamentos, novos objetivos para uma mesma motorização. 

Este estudo, ENSAIOS COM AMOSTRAS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, COMO 

FERRAMENTA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MOTORES DE 

COMBUSTÃO INTERNA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA representa um 

recurso de uso comum entre os fornecedores de óleos lubrificantes, mas de 

aplicação inexistente, ou quase isso, nos ambientes de “tropicalização” dos motores 

globalmente projetados.  Também não se vê aplicação nas engenharias que 

promovem significativas alterações nos conjuntos mecânicos, por troca de 



 
 

 

fornecedores de equipamentos diferentes dos países de origem, mudanças na 

eficiência energética para uso com álcool, adequação a legislação local, exigência 

do mercado ou do consumidor local, e outras modificações observadas ao comparar 

desenhos locais com aqueles projetados pela matriz.A ferramenta principal é a 

amostragem do lubrificante em uso nos motores de combustão e a interpretação dos 

parâmetros verificados nesse óleo usado, originalmente adequado no momento de 

criação, mas sensível e esclarecedor das consequencias de sua aplicação sob 

regimes diferentes daqueles em que foi concebido. 

 

Palavras-chave: Amostras de óleos lubrificantes usados. Ensaios de óleos 

lubrificantes usados. Testes de óleos lubrificantes para motores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Internal combustion engines run with automotive lubricant oils projected by worldwide 

suppliers, for standard engines and reference tests defined with Europeans and 

North American manufacturers. In this initial concept, the technicians and engineers 

many times don’t take care with possibility of the engine available for tests isn’t 

representative of the all the engines with same design around the world due to 

specific local characteristics, like machining or assembly quality or others aspects. 

Beyond an eventual difference in the engine design, the test in the most of the time 

runs with a fuel with local characteristics and standards, as straight gasoline without 

others compounds.  In Brazil, for example, the vehicles produced in countries out of 

South America needed some corrections in parts and injection system to use 

gasoline with anhydrous ethanol, like 20 to 25 per cent in volume.  To run with 

ethanol hydrated, as the “flex engine” version, the change in the original design 

needed to be more representative. Some complaints may occur with a 

recommendation to use Premium gasoline in the imported vehicles, but even this 

expensive fuel doesn’t represent the original fuel adopted in the bench tests by the 

manufacturers. What can we comment regarding a global project, considering 

tropical ambient characteristics, like high temperatures and high humidity, close to 

the sea? Remembering that, the population in Brazil is more concentrated in the side 

of the Atlantic Sea. The engines were defined for specific application, but others 

many updates are necessary, modifying systems and subsystems, focusing new 

legislation, new consumer requirements, new trends, and new objectives, in the 

same basic powertrain. This paper, ANALYSIS IN LUBRICANT OIL SAMPLES, AS A 

TOOL TO HELP DEVELOPMENT OF NEW INTERNAL COMBUSTION ENGINES: 

AN ACADEMIC REVIEW represents a simple resource for lubricant suppliers, but 

technicians didn’t apply this process in engines to be adapted the powertrain for 

tropical region.   Engineering departments sometimes need to change equipment 

supplier, or need to modify the efficiency to use alcohol as fuel, or need to reach 

different legislation and others retrofits. In other word, the engine is going to a new 

design to attend these items. This proposal tool is a regular process to take oil 

samples in the engine, following a technical analysis of the parameters obtained in 

the chemical laboratory.  At first step, this tool needs to be applied in the initial 

project, but may indicates and may clarify any consequences of new application out 



 
 

 

of the original design, with different adaptations to attend new markets, new trends, 

and different fuels around the world. 

 

Keywords: used lubricant oil samples, laboratory experiments with used lubricant 

oils, tests with lubricant oils for engines. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma ferramenta auxiliar no 

desenvolvimento de novos motores de combustão interna, por meio de amostras de 

óleos lubrificantes extraídas dos motores em testes e analisando-se a literatura 

técnica existente sobre o tema. 

Os motores de combustão interna, no processo de atualização de seus 

sistemas e subsistemas, sofrem alterações semelhantes àquelas que observamos 

na informática moderna: podemos afirmar sem riscos de engano que no instante que 

uma nova motorização é colocada em produção, uma nova versão com recursos 

melhores e mais adequados está em projeto ou mesmo em realização, colocando o 

recente lançamento em condições ultrapassadas.  

Engenheiros de desenvolvimento e projetistas, na etapa inicial das 

discussões, preocupam-se no atendimento às novas expectativas dos 

consumidores, visam enquadrar as emissões poluentes em novos limites de 

legislação, ou reduções de consumo de combustível.  As alterações feitas nos novos 

projetos, em relação ao produto recém lançado podem deixar despercebidas  

eventuais consequências indesejáveis quanto ao desempenho do lubrificante do 

motor, quanto à durabilidade de componentes estruturais ou de peças em 

movimento, com possíveis problemas na etapa pós venda dos novos produtos. 

A correta interpretação das análises efetuadas nas amostras de lubrificante 

dos motores, desde que colhidas nos estágios iniciais do desenvolvimento do 

produto, devidamente identificadas quanto à classificação do óleo, período em uso 

nos testes, tipo de testes efetuados, identificação do combustível utilizado, idade do 

conjunto motor, e coletadas com critérios laboratoriais de limpeza e isolamento de 

contaminação, indicarão interessantes parâmetros que serão aqui descritos no 

estudo. 

Os motores submetidos aos testes que terão amostras de óleo coletadas, 

deverão utilizar combustível dentro de especificações padronizadas e também 

deverão ser abastecidos com óleos lubrificantes de composições conhecidas, de 

classificações coerentes com as características do motor em questão.  Casos 

especiais em que o combustível pode ter origem em fontes não-conhecidas, ou com 
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características não-divulgadas também são considerados, desde que uma pesquisa 

paralela da composição desses fluidos seja efetuada para completar as análises das 

amostras de lubrificante. 

As atualizações mecânicas objetivando os motivos acima citados sejam 

técnicos, legais ou mercadológicos, comumente seguem tendências como descritas 

a seguir: 

 

� Redução do tamanho do motor ou “downsizing”: trata-se de  idealização de 

motores com menor número de cilindros, por exemplo, de 4 para 3 cilindros, 

buscando-se alta eficiência energética por meio de novos sistemas de injeção 

(injeção direta de combustível na câmara de combustão). Esses motores 

podem ser associados ou não com diferentes conceitos de admissão de ar, 

instalando-se turbocompressor ou ainda por compressor de lóbulos 

(“supercharger”). 

 

� Alterações  no combustível adotado, visando-se reduzir o consumo de 

produtos fósseis, ou buscando otimização de queima por meio da inserção de 

produtos oxigenados, como etanol, por exemplo. A adição de óleos vegetais 

transesterificados, ou biodiesel, vem sendo largamente divulgada como 

tendência de um combustível estratégico, ou “fuel extender” para aumentar o 

volume de óleo diesel para transporte de cargas e passageiros.   A crescente 

necessidade de reduzir emissões globais de CO2 tem sido também um dos 

motivos indicadores de adoção de biomassa em proporções cada vez maiores 

na mistura com combustíveis fósseis, ou até mesmo em total substituição aos 

mesmos. 

 

� Pós-tratamento das emissões brutas geradas por motores ciclo Diesel, 

notadamente em utilizações urbanas ou no transporte rodoviário. Este recurso 

pode ser aplicado por meio de mudança no instante de injeção de óleo diesel 

na câmara de combustão, continuando-se a debitar o combustível mesmo 

depois de finalizado o processo de queima, deixando uma parcela de óleo 

diesel para ser conduzida ao sistema de escapamento. Essa parcela é 

necessária para o correto funcionamento de conversores catalíticos de 

redução de poluentes e limpeza de filtros de material particulado.  Outro 
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sistema comumente em utilização é o emprego de uréia em processos de 

pós-tratamento das emissões. 

 

� Adoção de novos conceitos de ciclos termodinâmicos, como ciclo Atkinson, 

Miller, Stirling, Scuderi Split Cycle e outros, buscando melhor eficiência 

energética e redução de consumo e emissões poluentes. Essas tentativas de 

otimização são por vezes derrotadas pela baixa escala de produção, 

entretanto a chegada de veículos híbridos com dupla motorização, a 

combustão e a eletricidade, trabalhando em conjunto, pode alterar esse 

cenário.  O Atkinson é um exemplo de novo ciclo adotado com sucesso para 

motores a combustão na tecnologia de automóveis híbridos. 

 

� Aplicação de óleos lubrificantes para motores com alto teor de base sintética, 

modificadores de atrito e redutores de fricção, tem sido cada vez mais 

empregada, objetivando redução do consumo de combustíveis pela alteração 

das condições dinâmicas dos motores atualmente em uso. 
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1 DEFINIÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS DE TRIBOLOGIA 

 

Tribologia; tribos = atrito, logia = estudo. Portanto, o estudo que abrange atrito, 

desgaste e lubrificação é chamado de Tribologia. Por definição, é a ciência e 

tecnologia das superfícies interagindo em movimento relativo entre si e assuntos ou 

práticas a ela relacionadas. 

Curiosamente, como foi observado por Canale (2011), da Escola de Engenharia 

de São Carlos, da Universidade de São Paulo, em notas de aulas (matéria 

Lubrificação e lubrificantes automotivos, lecionada no primeiro semestre de 2011), 

estudos tribológicos não estão totalmente concentrados na redução de atrito entre 

duas superfícies, como poderíamos supor.  

Como exemplo dessa dualidade, temos foco nas indústrias de pneumáticos, que 

buscam o melhor “grip”, isto é, o máximo de atrito no instante de contato pneu/solo, 

aonde uma pequena área desses pneumáticos (ou “footprint”) garante o mínimo de 

escorregamento entre o veículo e o pavimento, permitindo manutenção de 

velocidade, aceleração ou desaceleração.  

Fora do escopo deste trabalho, mas de interesse geral significativo, estão outros 

aspectos que ilustram a importância da Tribologia: 

* Biotribologia, que é a parte da ciência que trata de atrito, lubrificação e desgaste 

em sistemas biológicos, como se observa nas juntas ósseas articuladas. 

*  Há outros mecanismos atuantes nos seres vivos, como o atrito nas axilas que 

é evitado pela presença de pêlos entre as partes em movimento. 

*  Lubrificação para substituir a lágrima humana, no caso de uso de lentes de 

contato, responsáveis pela chamada “síndrome do ôlho seco”. 

*  Tribologia na Odontologia, buscando materiais dentários com maior resistência 

ao desgaste. 

* Tribologia na Cardiologia, aonde o sangue humano é o lubrificante que mantém 

funcionamento de válvulas e dispositivos artificiais implantados nos pacientes. 

 

Observa-se facilmente que no nosso dia-a-dia a Tribologia está presente em 

todas as ações, todos os movimentos que ocorrem, sejam nos seres vivos ou 

mecanismos que utilizamos, das mais variadas formas. 

Padroniza-se os elementos da Tribologia, de acordo com a Norma DIN 50320, no 

Tribosistema, formado da seguinte forma: 
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� corpo sólido 

� contracorpo 

� elemento interfacial 

� meio 

 

Figura 1- Esquema de um Tribosistema 

 

A ação desses elementos, a interação entre cada um deles, varia dependendo 

da estrutura do tribosistema em questão. Destacamento de material do contracorpo 

ou do corpo sólido pode ocorrer, dependendo de interações físicas e químicas. 

Materiais desses elementos podem ser sólidos, líquidos, gasosos ou misturas entre 

esses estados. Lubrificantes, elementos sólidos em geral, poeira, líquidos diversos, 

gases, podem existir ainda como elementos interfaciais num tribosistema e eventual 

formação de detritos de desgastes pode ocorrer pela característica do mecanismo 

atuante entre esses elementos. 

O regime de fricção entre superfícies pode ser caracterizada em 3 tipos: 

� fricção sólida / “boundary” ou condição limite 

� fricção fluida 

� fricção mista 

 

Este conceito foi estabelecido pelo professor Richard Stribeck ( 1861 – 1950 ), 

em suas pesquisas realizadas no Royal Prussian Technical Institute, em Berlim. 

Stribeck delimitou por meio de gráficos (Curvas de Stribeck) os valores mínimos de 

fricção e as demarcações entre filmes fluidos e interação áspera entre alguns 

sólidos. Stribeck e outros pesquisadores sistematicamente estudaram a variação de 

fricção entre superfícies lubrificadas, na forma de uma função adimensional, e essa 

é a base didática que tem sido utilizada para explicar o fenômeno nos dias de hoje. 



21 

 

Entretanto a história da Tribologia remonta às antigas civilizações no Egito e na 

Mesopotâmia, e tem seus primeiros registros nos séculos mais próximos da nossa 

era moderna.  

Leonardo da Vinci ( 1452 – 1519 ) redigiu e registrou para futuros estudiosos, o 

primeiro enunciado de lei de fricção.  As regras foram rediscutidas posteriormente 

por Guillaume Amontons (1699) e por Charles-Augustin de Coulomb (1785). 

Encontra-se outros representantes desse tema na história, com importantes 

atualizações, como Charles Hatchett (1760 – 1820 ) e profº Adolf Martens (1850 – 

1914 ). A abrangência e importância dos parágrafos acima descritos exaltam o perfil 

da ferramenta de desenvolvimento por meio de amostras de lubrificantes, que é o 

principal foco deste trabalho. 
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2 MATERIAL ADEQUADO PARA AMOSTRAGEM DE 

LUBRIFICANTES DE MOTORES 

 

O material utilizado na amostragem, em geral é o seguinte: 

� bomba de sucção para retirar amostra pelo tubo da vareta de medição de 

nível, 

� frasco plástico, de capacidade de 50 a 150 ml., dependendo da quantidade 

exigida pelo laboratório,tampas com vedação garantida, ou com ajuda de 

batoque plástico de fechamento por pressão. 

� mangueira plástica, que será conectada à bomba de sucção para a captura da 

amostra pelo tubo da vareta de medição de nível do óleo. 

 

Toda e qualquer contaminação da amostra tem que ser evitada, sob pena de 

falsa análise e erro notável na tomada de decisões. A presença de poeira, limalhas 

ou água nos frascos e/ou nas mangueiras plásticas de captação pode levar o 

analista a concluir que o motor tem esses componentes presentes no óleo 

lubrificante e as consequencias dessa conclusão o levaria a relatos falsos 

comprovados pelas análises errôneas obtidas no laboratório. 

A bomba de sucção pode ser limpa com papel absorvente ou com pano (ambos 

não devem deixar resíduos dos mesmos após a limpeza), evitando-se o uso de 

detergentes ou solventes. 

As mangueiras e os frascos utilizados devem ser sempre novos, sem uso 

anterior, armazenados anteriormente em local adequado e livres de impurezas, 

umidade ou bolor.  Em nenhuma hipótese podem ser reaproveitados ou reutilizados 

de outras funções ou de armazenamento de outros produtos. 

 

2.1 CUIDADOS ESPECIAIS DURANTE A EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS 

 

Da mesma maneira que se evita a presença de contaminantes no material 

utilizado na amostras, a operação de extração de amostra necessariamente deve 

ser tão cuidadosa quanto possível. Testes veiculares constantemente são 

executados em locais com pistas de terra e terrenos com areia e lama e essas 

sujidades fazem parte das condições externas do motor pelas características 
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normais do teste, mas não podem fazer parte da amostra na condição de 

contaminação. 

É mandatório que se tenha especial atenção quanto a resíduos existentes no 

tubo da vareta de medição, resíduos pré-existentes na bomba de sucção e 

condições do local de extração da amostra. 

O motor em teste deverá estar em condições ideais para a amostragem, isto 

é, aquecido em regime de teste. Motores aquecidos em tempos inferiores a 15 

minutos e/ou em regime de marcha lenta normalmente apresentarão presença de 

combustível diluído no óleo lubrificante, pelo fato de não ter consumido os vapores 

de combustível que se condensam no cárter, desde os instantes iniciais de partida a 

frio, ou período de aquecimento progressivo conhecido como “warm up”. No caso de 

dinamômetro recomendamos funcionar por 10 a 15 minutos submetendo o motor a 

cargas parciais se o teste assim o permitir.  Para as amostras de motores em testes 

veiculares, a rodagem do veículo nesse mesmo tempo submetido a variadas 

condições parciais de uso também são bem aceitas. 

 

2.2 APRESENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS DE LUBRIFICANTES 

 

De maneira semelhante à amostragem de sangue efetuada em pacientes que 

se submetem a esse exame para diagnosticar problemas de saúde e funcionamento 

de seus órgãos, as amostras de óleo lubrificante de motores, sem cometer exageros 

na comparação, exige uma preparação específica dos operadores desta dinâmica, 

no ato de efetuar a amostragem, identificar corretamente por rótulos ou etiquetas, 

anotando-se  por meio de controle externo e/ou codificando, na própria amostra, 

dados importantes para a correta interpretação dos resultados que serão obtidos nos 

ensaios laboratoriais. 

Nesta etapa, destacam-se os seguintes itens: 

 

a) Identificação do veículo em questão e do motor que está sendo retirada a 

amostra: por mais simples que pode parecer, este cuidado deve ser 

destacado. Operadores desta dinâmica devem ser avisados que um mesmo 

veículo pode ter um ou mais motores em teste, o que obriga identificação 

específica do número do motor, por meio de número de ordem definido pelo 

setor que realiza o teste, ou por número de produção seriada.  Deve-se evitar 
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o “código do componente” (part number), uma vez que muitos são os 

conjuntos que recebem essa mesma denominação em uma montadora de 

motores e/ou veículos. 

 

b) Identificação do óleo lubrificante em teste no motor: quanto mais se explicar a 

nomenclatura do lubrificante que estiver sendo utilizado pelo motor em teste, 

menos dúvidas existirão na comparações futuras dos resultados entre 

amostras de diversos testes, diversos motores.  As classificações existentes 

mundialmente para se definir determinado lubrificante tornam esta 

aparentemente  trivial ação num ponto de destaque, porque não há correlação 

entre os institutos que classificam óleos lubrificantes para motores de 

combustão interna. Apenas para ilustrar este item, podemos citar os seguintes 

alguns institutos que classificaram óleos  lubrificantes num passado 

recente, ou que atualmente são responsáveis por essa ação: 

� SAE - Associação dos Engenheiros Automotivos ou Society of Automotive 

Engineers. 

� ACEA - Associação dos Construtores Europeus de Automóveis ou 

Association dês Constructeurs Européens d' Automobiles. 

� API - Instituto de Petróleo Americano ou American Petroleum Institute. 

� JASO - Organização Japonesa Automobilística de Padronização. 

� ILSA - Comitê de Aprovação e Padronização Internacional de Lubrificantes 

ou International 

�  Lubricant Standardization and Approval Committee. 

� MIL-STD –  Padronização do Departamento de Defesa Norteamericana, 

ou United States Defense Military Standards (USA Mobility Equipment 

Research). 

 

c) Identificação do combustível utilizado: diferentes combustíveis exigem 

diferentes testes durante os ensaios das amostras em laboratório químico. As 

frações de gasolina que não são queimadas e contaminam o lubrificante no 

cárter de um motor, por exemplo, são interpretadas de maneira diferente de 

eventuais contaminações com álcool etílico. Mesmo tratando-se de utilização 

de gasolina pura, ou em misturas de gasolina com etanol anidro, outras 

informações são desejadas quando disponíveis, como por exemplo, os 
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valores RON / MON (que exprime a característica do combustível em resistir à 

detonação durante a combustão). Isso pode explicar diluições de 

combustíveis observadas nas análises, ou o motivo de formação de produtos 

nocivos em suspensão no lubrificante em uso. 

 

d) Descrição do período em que o lubrificante foi utilizado: no caso de testes em 

veículos, o padrão que descreve o período é definido pela quilometragem 

registrada no odômetro. A quilometragem percorrida entre as amostras deve 

ser definida pelos responsáveis do teste previamente e em comum acordo 

com técnicos do laboratório químico que efetua as análises. 

Para o caso de grupos geradores, máquinas agrícolas e motores em 

bancadas de testes (dinamômetros de motores) o padrão utilizado é o número 

de horas em teste.  Outras formas de descrever o período são menos 

utilizadas, como por exemplo, os ciclos de teste efetuados, mas podem ser 

empregadas dependendo do tipo de teste em questão. 

 

e) Identificação da vida do motor ou do período em que o motor em questão 

iniciou o funcionamento, até a presente data da amostragem: neste item 

deve-se considerar toda e qualquer utilização do conjunto mecânico, seja com 

o lubrificante em teste ou com outro lubrificante qualquer. No caso de motores 

reparados ou recondicionados, essa informação é desejada pelo analista, 

porque um motor totalmente montado com todas as peças novas, como um 

motor recentemente elaborado numa linha de produção, deve exibir 

desempenho de lubrificante diferente de motor refeito, testado sob outros 

propósitos, ou mesmo se passou por processo de amaciamento padrão 

(break in). 

 

f) Data e local do teste: são informações simples, mas para o correto cadastro e 

controle das amostras devem ser exigidas obrigatoriamente.  Pode explicar 

eventuais alterações observadas em amostras que ficarem por muito tempo 

armazenadas de maneira inadequada, por influência de luz solar ou absorção 

de elementos externos ao tipo de embalagem utilizada. 

 

g) Responsável técnico pela amostragem: trata-se de um item importante no 
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caso de necessidade de informações adicionais, como sintomas observados 

no motor em questão, ou condições especiais do teste realizado. Esse 

responsável técnico é quem deve acompanhar / instruir o profissional que 

efetuou a amostra em questão, caso ele mesmo não execute essa atividade. 

 

h) Volume de lubrificante novo adicionado antes de se retirar a amostra: é uma 

informação das mais exigidas, porque justifica um desempenho do lubrificante 

superior ao esperado (caso tenham ocorrido reposições em volumes elevados 

antes da amostragem). Se por algum motivo o lubrificante adicionado antes 

da amostragem for de classificação diferente daquela que o teste deveria 

ocorrer, temos um claro exemplo de desvio do comportamento esperado na 

análise e sem esse detalhamento o teste pode ficar sem um laudo conclusivo. 

 
Segue um exemplo genérico de etiqueta para identificar amostras que pode ser 

adaptado para cada caso: 

 

 

Figura 2: Exemplo genérico de etiqueta de identificação de amostra de óleo 
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3  SEQUÊNCIA DE CADA ETAPA NA CAPTAÇÃO DE AMOSTRAS EM 

MOTORES. 

 

3.1 MATERIAL NECESSÁRIO PARA EFETUAR AMOSTRAGEM. 

 

Como foi citado no item 2, o material que tem contato diretamente com o 

lubrificante da amostra, ou seja, frasco, tampas e mangueira plástica, devem ser 

necessariamente de uso único e exclusivo para esta atividade, não  permitindo 

utilização prévia em outras finalidades, ou material reaproveitado. 

 

 

Figura 3: Equipamento para efetuar a amostragem 

 

3.2  RECURSOS PARA SE EVITAR VAZAMENTOS E CONTAMINAÇÕES 

EXTERNAS. 

 

Recomenda-se a utilização de frascos com uma segunda tampa de vedação, 

pois isso garante o volume necessário da amostra nos ensaios laboratoriais. Esse 

recurso simples também impede, além do vazamento do material, possível 

contaminação com o meio externo à amostra por diferenças de pressões entre 

atmosfera e o interior do frasco. 
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Figura 4: Detalhe do frasco com duas tampas para se evitar vazamentos da amostra 

 

3.3  PADRÃO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA. 

 

As figuras 5 e 6 ilustram os detalhes descritos no item 4, e essas informações 

devem ser compiladas imaginando-se que numa rotina de análise de amostras em 

laboratório existe uma variação de tipos de motores, tipos de combustíveis, 

diferentes lubrificantes sendo analisados, submetidos a testes com características 

diversas. Se os dados não descreverem as condições representativas do teste em 

questão, o laudo apresentado poderá ser não conclusivo, ou mesmo errôneo pela 

falta de conhecimento da real condição de uso. 
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Figura 5: Identificação da amostra (1) 

 

Figura 6: Identificação da amostra (2) 

 

3.4 PREPARANDO EQUIPAMENTO PARA EFETUAR A AMOSTRAGEM. 

 

Neste item, destaca-se o cuidado com a manipulação de maneira isenta de 
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ferramentas auxiliares, isto é, uso apenas das mãos, e da maneira mais isenta de 

partículas e contaminações possível. 

 

 

Figura 7: Preparando o equipamento (1) 

 

 

Figura 8: Preparando o equipamento (2) 
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3.5 RETIRANDO A AMOSTRA DE ÓLEO DO MOTOR EM TESTE. 

 

 

Figura 9: Iniciando a amostragem (1) 

 

Figura 10: Iniciando a amostragem (2) 
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Bombeando-se a amostra por meio de vácuo, retira-se o volume previamente 

definido pelo laboratório químico responsável pela análise. De acordo com os  

métodos adotados e considerando-se a necessidade de armazenamento de amostra 

para uma re-análise em casos de dúvidas, o volume retirado pode variar de 50 a 150 

ml. Volumes maiores podem ser removidos do motor, mas deve-se evitar a retirada 

de lubrificante desnecessário para a análise porque isso certamente será um fator de 

influência na remonta de óleo lubrificante novo para acertar o nível na vareta 

medidora, falseando desempenho e consumo de óleo do motor em teste. 

 

Figura 11: Iniciando a amostragem (3) 

 

3.6 FINALIZANDO O PROCESSO DE AMOSTRAGEM. 

 

As atenções nesta etapa concentram-se no perfeito encaixe das tampas para evitar 

problemas posteriores, novamente com total isenção de contaminações na amostra, 

e no invólucro de plástico adicional, como embalagem final. 
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Figura 12: Finalizando o processo de amostragem (1) 

 

 

Figura 13: Finalizando o processo de amostragem (2) 
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3.7 LIMPEZA E MEIO AMBIENTE. 

 

O pano ou o papel absorvente utilizado na limpeza da bomba de vácuo e a 

mangueira que será descartada devem ter destinos adequados, por ambos os 

materiais possuírem resíduos de lubrificante usado, com características inflamáveis 

e contaminantes de água potável.  Nos centros de testes veiculares e 

dinamométricos, assim como nas oficinas de grande porte, esta prática é aplicada a 

diversos tipos de materiais para atendimento a normas de conservação e 

preservação ambiental. 

 

 

Figura 14: Atenção aos detalhes de limpeza e meio ambiente (1) 
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Figura 15: Atenção aos detalhes de limpeza e meio ambiente (2) 
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4 PARÂMETROS QUE SÃO INVESTIGADOS NAS AMOSTRAS DE 

LUBRIFICANTES. 

 

Serão descritos a seguir os principais parâmetros que são ensaiados pelos 

laboratórios químicos encarregados de analisar as amostras de lubrificantes, já 

devidamente identificadas e cadastradas para entendimento de todo o cenário de 

informações coletadas de um determinado motor. Um cenário contendo resultados 

de várias amostras, dispostas na seqüência cronológica de retiradas por meio das 

datas dos rótulos, é que será lido e interpretado pelo responsável pelo laudo das 

análises.  

A leitura de um parâmetro isoladamente, ou mesmo de todos os parâmetros 

investigados em uma única amostra pode levar o analista a uma conclusão errônea, 

ou indicar falsa tendência a algum comportamento irreal do desempenho do 

lubrificante.É comum a obtenção de valores conhecidos como “fora da curva”, 

devido à rotina, quantidade de amostras ensaiadas, influência de “causa externa” na 

amostra ou mesmo pela variação esperada dos ensaios.  

Se o analista conhecer apenas um desses valores, ou apenas os parâmetros 

de uma única amostra, certamente terá dificuldades em concluir um relatório de 

maneira robusta, motivo da recomendação em observar o comportamento geral com 

o máximo de resultados possíveis (ou de todas as amostras) de um mesmo motor 

em teste. Os parâmetros que devem ser investigados são: 

  

a) Viscosidade @ 40 graus Celsius.  

b) Viscosidade @ 100 graus Celsius.  

c) Número de Acidez Total ou Total Acid Number – TAN. 

d) Número de Basicidade Total ou Total Base Number – TBN. 

e) Metais de desgastes:  

• Ferro; 

•  Alumínio 

• Cobre 

• Estanho 

• Cromo 

• Zinco 
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• Outros, dependendo dos componentes internos dos motores em 

desuso, como prata, por exemplo. 

f) Metais presentes nos aditivos do lubrificante investigado, 

• Boro 

• Molibdênio 

• Cálcio 

• Fósforo 

• Outros, dependendo da composição do pacote de aditivos, aplicado 

pelo fornecedor do lubrificante. 

g) Presença de água. 

h) Presença de etilenoglicol por influência do aditivo de arrefecimento, se for 

este o produto em uso. 

i) Contaminantes importantes,  

• Silício 

• Sódio 

• Outros, dependendo das condições críticas de operação do motor, ou 

do tipo de combustível. 

j) Oxidação, 

• Outros, dependendo do tipo de análise que se pretende, como 

Sulfatação, por exemplo. 

 

Também existe por parte de alguns analistas a preocupação com a 

quantidade de resinas insolúveis presentes no lubrificante, para compreensão de 

formação de vernizes e lacas, ou ainda a verificação de fuligem nas amostras, para 

entendimento do tipo de borras observadas nas mesmas. 
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5  MÉTODOS DE ENSAIOS DAS AMOSTRAS DE LUBRIFICANTES 

 

A padronização dos métodos de ensaios das amostras é um desejo dos 

técnicos que se utilizam desta ferramenta de desenvolvimento, para que resultados 

de diferentes testes sejam possíveis de estudos comparativos.  O ideal é que um 

padrão ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) fosse adotado. 

No Brasil, pelas diferenças de origem entre motores para automóveis de 

passeio e motores para caminhões, essa padronização sofre de alguma dificuldade. 

A legislação nacional que trata das emissões poluentes claramente sinaliza as 

tendências para padrões norte americanos nos autos de passeio, e padrões 

europeus para os veículos pesados. 

Para exemplificar essa dualidade, note-se que o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) estabeleceu testes de emissões poluentes em laboratórios, 

baseados no Code Federal of Regulations (CFR, dos Estados Unidos da América) 

para os automóveis, e testes EURO, comuns na comunidade européia para 

caminhões utilizados em nosso país. 

Dessa mesma maneira, as empresas multinacionais aqui estabelecidas 

tendem a adotar métodos de suas matrizes, norte americanas ou européias. 

Métodos ASTM (American Society for Testing and Materials) ou ISO (International 

Organization for Standardization) são comumente utilizados nos laboratórios 

químicos que analisam amostras de lubrificantes de motores em testes. 

Os métodos mais comuns sãoapresentados na tabela1: 
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Tabela 1: Ensaios nas amostras VERSUS métodos utilizados 

                

           Ensaio a ser realizado na 

amostra 

 

         Método utilizado 

 

Viscosidade cinemática a 40 e 100°C 

 

ASTM D445 

 

Número de acidez total / número de 

basicidade total 

 

ASTM D664 ou D2896 

 

Ensaio de aditivação 

 

ASTM D4951 

 

Espectrometria de emissão atômica para 

análise de metais de desgastes (ferro, 

cromo, chumbo, cobre, estanho, 

alumínio, níquel, prata) e também para os 

metais de aditivação (zinco, cálcio, 

molibdênio, bário, boro, fósforo, 

magnésio) ou contaminantes (silício, 

sódio). 

 

 

ASTM D6595 

 

 

Espectrometria infravermelha 

 

ASTM D5185 / 4951 

 

Cromatrografia gasosa 

 

ASTM D3514 

 

Diluição de óleo com combustível 

 

ASTM D322 

 

Presença de água – Karl Fischer 

 

ASTM D1744 
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6  ESTUDOS DO COMPORTAMENTO DE CADA PARÂMETRO E SEUS VALORES 

OBSERVADOS NOS ENSAIOS REALIZADOS EM LABORATÓRIO 

 

6.1. VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40 E 100 GRAUS CELSIUS. 

 

Medida em mm2/s (milímetro quadrado por segundo), que é igual a cSt 

(Centistoke) é a forma tradicional utilizada pela indústria de lubrificação como 

medida de controle. Não considera-se a densidade, porque a densidade não tem 

efeito no atrito em mancais ou na queda de pressão no escoamento 

(ALEXANDER,1992). A observação da viscosidade de uma amostra é um dos mais 

importantes parâmetros, porque dessa forma é garantido o controle do desgaste das 

superfícies conjugadas, que são mantidas separadas, minimizando o contato entre 

as peças e também a remoção do calor nessas superfícies. 

Até o surgimento dos lubrificantes multiviscosos, o limite aceitável baseava-se 

na mudança de Grau SAE que é uma tabela de viscosidades estipulada para os 

lubrificantes automotivos pela Society of Automotive Engineers.  Por exemplo, se um 

motor recebesse óleo “monoviscoso” de classificação de viscosidade SAE 30, o 

analista recomendaria parar o teste ou substituir o lubrificante do cárter no momento 

em que a amostra atingisse viscosidade classificada para o grau SAE 40. 

Os lubrificantes multiviscosos, por exemplo, 5W30, 20W40, com desempenho 

superior aos antigos “monograus”, permitem que o limite máximo seja estudado caso 

a caso, de maneira criteriosa e combinada com os demais parâmetros de ensaio, 

considerando-se: diluição por combustível, proteção alcalina e acidez, oxidação e 

outros. 

Rein (1968) comenta que o uso de gráficos ASTM de viscosidade X 

temperatura é inaplicável aos lubrificantes multiviscosos, devido às características 

físico-químicas desses compostos. 

As pesquisas dos multiviscosos iniciaram por volta de 1942, quando a Society 

of Automotive Engineers fez menção aos graus “W” – winter (inverno) adequados 

para partidas dos motores a baixas temperaturas ambientes, mas eram um problema 

acadêmico, devido às técnicas viscométricas disponíveis naquela época para tão 

baixas temperaturas ( cerca de 17,8 graus Celsius negativos). 

Uma técnica aceitável para acompanhamento dos valores progressivos de 

viscosidade, tomando como base o valor conhecido do óleo novo, sem uso, é a 
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seguinte: 

k) reduções de viscosidade superiores a 10 por cento: sugerem diluição 

importante do lubrificante pela presença de combustível, ou adição ao cárter 

de um lubrificante com viscosidade mais baixa que o produto inicial. 

l) Aumentos de viscosidade superiores a 25 por cento: indicam excesso de 

fuligem no óleo, ou oxidação do produto, devido causas diversas dependendo 

do uso do motor e do tempo em serviço. 

 

Estudos de Shimada et al., mostram em suas conclusões que as superfícies de 

anéis de pistões e cilindros tendem a aumentar a transferência de calor com a queda 

da viscosidade e consequentemente com a redução de filme de óleo nessa região, 

exemplificando a necessidade de se acompanhar esse parâmetro durante 

desenvolvimento ou alterações em motores de combustão. 

 

6.1.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE DIFERENÇAS ENTRE LUBRIFICANTES MONO 

E MULTI VISCOSOS. 

 

A evolução e diferenciação entre óleos lubrificantes monoviscosos e 

multiviscosos será aqui explicada para melhor entendimento do estudo das amostras 

de óleo. 

Na tabela 2 pode-se observar que de maneira oposta aos óleos monoviscosos 

que estão na classificação SAE J300, e atendem apenas a esses requisitos da 

Associação de Engenheiros Automotivos (SAE – Society of Automotive Engineers), 

os lubrificantes multiviscosos conseguem atender a mais de um “grau SAE” e 

podem, portanto, serem adequados para utilização ao longo de um amplo intervalo 

de temperaturas.  

Os lubrificantes multiviscosos possuem aditivos que melhoram 

significativamente a característica temperatura/viscosidade dos óleos: combinam 

adequada condição de partida a frio, propriedades de fricção, mantem óleo “fino” em 

baixas temperaturas porém com boas propriedades de lubrificação. Também 

garantem óleo mais “grosso”, com maior viscosidade sob altas temperaturas. 
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Tabela 2: Classificações de óleos automotivos para motores 

Automotive Lubricant Viscosity Grades Engine Oils – SAE J 300 

SAE Low Temperature 

Viscosities 

High-Temperature Viscosities 

Viscosity 

Grade 

Cranking 

(mPa/s) 

max at temp 

°C 

Pumping 

(mPa/s) 

max at temp 

°C 

Kinematic 

(mm2/s) 

at 100°C 

High Shear Rate 

(mPa/s) 

at 150°C 

   min max min 

0W 6200 at -35 60 000 at -

40 

3.8 — — 

5W 6600 at -30 60 000 at -

35 

3.8 — — 

10W 7000 at -25 60 000 at -

30 

4.1 — — 

15W 7000 at -20 60 000 at -

25 

5.6 — — 

20W 9500 at -15 60 000 at -

20 

5.6 — — 

25W 13 000 at -10 60 000 at -

15 

9.3 — — 

20 — — 5.6 <9.3 2.6 

30 — — 9.3 <12.5 2.9 

40 — — 12.5 <16.3 2.9 

40 — — 12.5 <16.3 3.7 

50 — — 16.3 <21.9 3.7 

60 — — 21.9 <26.1 3.7 
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Figura 16: Esquema dos melhoradores de índice de viscosidade 

 

O princípio de ação desses polímeros permite que, na medida em que a 

temperatura aumenta, as moléculas se expandem, e na medida em que a 

temperatura é reduzida, as moléculas retornam à condição original, como se vê no 

desenho acima. 

O resultado desse “mecanismo”, por exemplo, numa mistura em corretas proporçôes 

de polìmeros de um produto SAE 15W40 permite que o óleo tenha fluidez de um 

SAE15W sob baixas temperaturas e comporte-se como um SAE 40 na condição de 

uso sob elevadas temperaturas. 

 

 

cSt

T  °C

SAE 40

SAE 15W

SAE 15W40

ηK

 

Figura 17: Esquema das Características de Viscosidade/ Temperatura de 

Monoviscosos e Multiviscosos 
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O resultado prático disso é que o produto SAE15W40 protege o motor em uma 

larga faixa de variação de temperatura, como ilustrado na figura 17.:As 

características descritas promovem significantes vantagens no uso de óleos 

lubrificantes multiviscosos: 

• Fácil partida a qualquer temperatura,  

• Menor consumo de combustível e lubrificante, 

• Menor desgaste do motor,  

• Menos reparos nas peças móveis,  

• Menores custos de manutenção, 

• Maior vida do motor. 

 

As desvantagens são: 

• Vazamento de lubrificante ocorre mais facilmente sob baixas temperaturas,  

• Danos nos polímeros podem ocorrer sob forte stress ou ainda em condições 

de variação abrupta de carga. 

 

Conclui-se nestas considerações que os lubrificantes multiviscosos são mais 

adequados aos motores atuais, pela otimização da viscosidade em larga faixa de 

temperaturas, resposta consistente e adequada de proteção e lubrificação. 

Os monoviscosos são aceitos se o equipamento está devidamente projetado no que 

se refere a controle do sistema de arrefecimento, mantendo temperaturas constantes 

durante sua operação. 

 

6.2. NÚMERO DE BASICIDADE TOTAL (T.B.N.) E NÚMERO DE ACIDEZ TOTAL 

(T.A.N.). 

 

A proteção dos elementos internos de um motor contra corrosão e desgastes 

corrosivos depende que o lubrificante seja trocado antes que o valor de T.B.N. seja 

zerado, o que sugere troca do óleo antes que uma amostra sinalize algo próximo de 

3 mg KOH/ g, porque abaixo desse índice a queda pode ser muito rápida por 

esgotarem-se os aditivos protetores. 
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Os aditivos que promovem o T.B.N. são consumidos pelos produtos ácidos da 

combustão, originários do combustível (devido a presença de enxofre, por exemplo), 

e mostram também, dependendo da tecnologia desses aditivos, a robustez do óleo 

em uso para resistir à oxidação.  

Oliver e Anderson (1991), de maneira mais radical, recomendam substituir o 

lubrificante toda vez que o valor de T.B.N. de uma amostra descer mais que a 

metade do valor inicial do produto novo sem uso. 

T.A.N. é a condição inversa ao T.B.N., isto é, seus valores aumentam na 

medida em que o T.B.N. se reduz. T.A.N. deve sempre ser observado num mesmo 

gráfico com o acompanhamento do T.B.N. e caso se observe um dado instante em 

que as curvas T.A.N. cruzam com T.B.N., mesmo nos lubrificantes modernos de alto 

desempenho, o analista deve redobrar sua atenção aos demais parâmetros, tais 

como viscosidade cinemática e oxidação, na busca de possíveis sinais de 

adversidade do lubrificante em uso, apesar do valor absoluto de T.B.N. ainda estar 

dentro de limites aceitáveis, isto é, maior que 2 ou 3 mg KOH/g. 

Rapport et al (2008) preocupam-se em seus estudos com a avaliação de 

desempenho de modernos lubrificantes, toda vez que as curvas T.A.N. e T.B.N. 

mostram cruzamento em amostras de testes na frota de veículos norteamericanos. 

 

6.3. METAIS DE DESGASTE DOS COMPONENTES INTERNOS DO MOTOR. 

 

Neste item de verificação de uma amostra, há uma dificuldade adicional e um 

outro parâmetro que precisa ser examinado paralelamente. A dificuldade adicional 

reside no fato que cada motor possui componentes com metais característicos, ligas 

metálicas específicas, e isso resulta em valores diferentes de desgastes metálicos 

observados de um modelo de motor para outro, mesmo dentro de uma mesma 

montadora. 

Na figura 18 (NANN e ANDERSON,1992) há um exemplo de alguns metais 

que podem estar presentes numa amostra de lubrificante, devido à presença desses 

componentes projetados em mancais, para possíveis retrabalho em caso de 

desgastes, e/ou eventuais contatos metal-metal. 
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Figura 18: Esquema da estruturas típicas de mancais para serviços severos 

 

O parâmetro que deve ser acompanhado paralelamente ao exame de 

desgastes metálicos é a presença de silício (causado pela admissão de pó, ou areia 

fina), devido contaminações externas dirigidas para dentro do motor, ou por 

ineficiência do elemento filtrante do ar de admissão do motor. 

A entrada de silício causa forte efeito de atrito, semelhante ao trabalho de 

uma lixa, aumentando significativamente quaisquer desgastes metálicos ou mesmo 

bloqueando canais de lubrificação, o que causaria a parada total do motor por fusão 

de componentes. 

Normalmente o metal que inicialmente denuncia a ação abrasiva do silício é 

ferro, que sobe a níveis muito altos por atrito nos cilindros, acompanhado de 

aumento dos metais presentes em anéis de pistões (cromo / níquel, por exemplo). 

“Falso silício” é um termo utilizado por analistas nos dias de hoje quando a presença 

desse contaminante é observada em amostras de óleo usado, e mesmo assim, os 

níveis metálicos estão em valores esperados: trata-se de erro de leitura em 

laboratório por contaminação da amostra desde a extração até o momento de se 

realizar ensaio, ou um outro problema comum durante desenvolvimento de motores, 

que é o uso de adesivos à base de silicone, para fixação de tampas e vedações 

provisórias de componentes em contato com lubrificante. 

Os valores que indicam adversidade numa amostra estão ligados diretamente 

ao tamanho da área de contato desse metal que está em verificação de 
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desempenho. Por exemplo, se temos ligas com cromo, níquel em finos anéis de 

pistões, a presença desses elementos numa amostra, mesmo que em valores muito 

baixos comparativamente com outros metais, pode indicar algo a ser investigado de 

maneira urgente no motor em questão. 

Em outras palavras, 5 ppm (partes por milhão) de cromo (anéis) podem 

representar problemas muito mais sérios que 150 ppm (partes por milhão) de ferro 

(cilindros) no mesmo teste em avaliação.  

 

6.4. METAIS PRESENTES NOS ADITIVOS DO ÓLEO LUBRIFICANTE. 

 

A formulação dos óleos lubrificantes modernos atende a vários requisitos 

devido ao uso normal em motores, ou devido às novas exigências dos motores, seja 

por conta de combustíveis fósseis operando de maneira alternada com biomassa 

(flex ou biodiesel), adoção de gás natural veicular, pelo uso de novas ligas metálicas, 

por exigências térmicas ou novos objetivos para atendimento a emissões poluentes 

e recentes critérios de redução no consumo de combustível. Segue na  tabela de 

algumas dessas atividades dos aditivos de um lubrificante moderno: 

 

 

Tabela 3: Aditivo versus função do aditivo. 

 

                 ADITIVOS 

 

 

                          FUNÇÃO DO ADITIVO 

Dispersantes 

Conservam a limpeza do equipamento, mantendo os 

materiais insolúveis em suspensão no óleo por meio 

de forças polares. 

Detergentes alcalinos 

Com ação de limpeza também, neutralizam os gases 

ácidos da combustão, reduzindo formação de 

depósitos carbonosos, lacas e vernizes, evitando 

problemas de agarramento de anéis em condições de 

operação a alta temperatura. 
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Tabela 3 - continua 

Antioxidantes 

Retardam a decomposição por oxidação do 

lubrificante, retardando espessamento do óleo e 

formação de compostos ácidos, borras, lodos e 

vernizes. 

Antiespumantes 

Evitam a formação de espumas que podem ocorrer 

durante eventos de baixa pressão, agregando bolhas 

que no momento de aumento de pressão do sistema 

lubrificante podem permitir mudanças de 

compressibilidade, permitindo contato metal-metal, 

seguindo-se ruídos, desgastes prematuros e 

cavitação. 

Anticorrosivos 

Protegem as partes metálicas internas da umidade de 

vapores e condensação, e do ataque de agentes 

provenientes de oxidação do óleo devido a queima 

incompleta do combustível. 

Antiferrugem 

formam películas protetoras na tentativa de impedir o 

contato da água com partes metálicas internas dos 

motores 

Antidesgaste 

Formam um filme fortemente aderido ao metal, 

evitando contato entre as partes em movimento e 

reduzindo o desgaste desses componentes. 

Extrema pressão 

Reduzem o desgaste das partes metálicas ao gerar 

compostos com baixo coeficiente de fricção e alta 

temperatura de fusão na medida em que se aumenta 

pressão e temperatura num ponto. 

Modificadores de fricção 

Podem funcionar pelo mesmo mecanismo de ação 

reativa dos aditivos de extrema pressão, ou pela 

deposição de uma camada de composto de baixa 

fricção entre as superfícies móveis. 
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Tabela 3 - conclusão 

Adesividade 

Dificultam o deslizamento das camadas de fluido 

lubrificante, reduzindo o escoamento do óleo e 

mantendo o lubrificante fixado e aderido às superfícies 

internas dos motores. 

Emulsificantes 

Permitem formação de emulsões estáveis (água em 

óleo) nas quais o óleo mantem as propriedades 

lubrificantes, por meio de redução da tensão 

superficial entre óleo e água. 

Redutores de ponto de 

fluidez 

Garantem o fluxo de lubrificante a baixas 

temperaturas, por meio de inibição do crescimento de 

cristais de parafina no óleo. Ponto de fluidez é a 

temperatura em que o óleo deixa de fluir. 

Corantes 
Permitem a identificação visual do lubrificante, 

alterando a cor com anilinas e outros compostos. 

Antimanchas 
Evitam colorações estranhas às peças metálicas, por 

meio de passivação dessas superfícies. 

Aromatizantes 

Melhoram a aceitação de lubrificantes que 

apresentam odores desagradáveis durante a 

manipulação, por meio de volatização de 

componentes aromatizantes, como óleo de pinho e 

outros óleos essenciais. 

Melhoradores de 

viscosidade 

Diminuem a variação da viscosidade com o aumento 

da temperatura, por meio de formação de estruturas 

químicas tipo “novelo de lã”, que se vão se “inchando” 

na medida em que a temperatura do óleo se eleva, 

dificultando o escoamento do lubrificante nas 

temperaturas mais altas. 

Biocidas 

São conservantes que matam microorganismos e 

inibem o crescimento microbiano no lubrificante em 

uso. 

Demulsificantes 
Evitam formar emulsões ou as separam mais 

rapidamente, por diferença de densidade. 
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Considerando-se que os lubrificantes modernos são formulados com óleos 

básicos de diferentes categorias, num quadro que difere pela presença de produtos 

de bases minerais, semi-sintéticas, ou totalmente sintéticas, pode-se entender a 

complexidade que é a definição de compostos que tenham as funções de aditivos 

descritos na tabela acima, trabalhando de acordo com cada uma dessas bases. 

Fornecedores de pacotes de aditivos buscam padronizar esses compostos 

para comercialização, mas a falta de matéria prima devido aumento de custos de um 

ou outro composto, dificuldades de importação e variações indesejáveis de 

fornecimento, acabam criando pacotes alternativos para as mesmas funções. 

Dessa forma, definir no escopo deste trabalho quais são os aditivos para cada 

linha da tabela 3, torna-se uma tarefa complexa e não direcionada para a finalidade 

proposta, que é a aplicação do conhecimento das amostras examinadas em 

laboratório para a ajuda no desenvolvimento de motores. 

Genericamente, o conhecimento geral que se tem dos metais que trabalham na 

aditivação, sem esclarecer suas funções específicas, dispostos na forma de sais, ou 

combinados com outros produtos e aplicados com tecnologias diversas, são: 

a) Magnésio (Mg) 

b) Sódio (Na) 

c) Cálcio (Ca) 

d) Bário (Ba) 

e) Cloro (Cl) 

f) Fósforo (P) 

g) Zinco (Zn) 

h) Enxofre (S) 

i) Silício (Si) 

j) Níquel (Ni) 

k) Boro (B). 

 

Durante a análise cronológica de amostras de um motor, normalmente o técnico 

visualiza o consumo de alguns desses metais no decorrer do teste, com recuperação 

de valores iniciais na medida em que se faz reposição de óleo novo no 

procedimento. 

Esse caráter de sigilo da composição dos aditivos nos lubrificantes impede que 

se tenham valores limites para alerta na leitura dos metais de aditivação, servindo 
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como mais um elemento de correlação do que de adversidade durante os testes. 

 

6.5. PRESENÇA DE ÁGUA NAS AMOSTRAS DE ÓLEO. 

 

A verificação de água nas amostras de óleo lubrificante causa discussões no 

meio técnico que esbarram na região aonde os estudos foram realizados, pela 

presença de etanol hidratado como combustível ou não. Regiões com umidade 

relativa do ar muito elevada também influenciam no teor de água encontrado nos 

motores, e por esses detalhes a conclusão do analista deve ser cuidadosa. 

Oliver e Anderson (1991) citam em seus estudos que 0,1 a 0,2 por cento de 

água podem ser devido a condensação dentro do bloco, e não foram utilizados 

combustíveis alternativos nesse estudo.  Há métodos simples e práticos para 

verificação de água nas amostras, como um ensaio por crepitação em chapa 

aquecida, mas recomenda-se testes quantitativos (ASTM D95) ou “Karl 

Fisher”(D1744). 

A constatação de volumes de água superiores a 0,2 por cento indicam que o 

analista observe atentamente demais parâmetros que permitam entender se há ou 

não vazamentos de água no sistema de arrefecimento do motor em questão, por 

outros recursos citados no item 6.6., a seguir. 

Snook (1968) sintetizou a prática das análises de óleos usados de motores 

visando principalmente atender a grandes frotistas, para auxiliá-los na correta 

manutenção preventiva de veículos. Nessa síntese, formulou o que seriam as 

condições limites da vida do óleo, e no sub item “ Água – limites” afirma ao leitor que 

“providências imediatas” deve ser acionadas ao se atingir 0.2 por cento e exemplifica 

claramente danos de grande monta em mancais de motores.  Segundo seus 

estudos, essa quantidade de água ao atingir mancais aquecidos de um motor, se 

evaporará instantaneamente, possibilitando repuxamento do metal antifricção dos 

casquilhos, resultando em danos irreversíveis ao funcionamento e possível parada 

por quebra de todo o subsistema.  

 

6.6. PRESENÇA DE ADITIVOS DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NAS 

AMOSTRAS. 

 

Níveis de glicol pesquisados e observados nas amostras de lubrificante 
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podem denunciar contaminação do material de amostragem por etilenoglicol (por 

falha de manuseio desse material ou reaproveitamento), mas também indicam 

possíveis entradas de etilenoglicol originário do sistema de arrefecimento, para a 

câmara de combustão (por falhas na junta cabeçote/bloco), fissuras/ trincas em 

cabeçote ou bloco, ou quebra estrutural do motor em questão. 

Níveis suspeitos de boro e sódio, são apontados por Oliver e Anderson (1991) 

como fortes indicativos de se encaminhar amostras à verificação de glicol.  

Descrevem que glicol em quantidade superior a 0,1 por cento é inaceitável, porque 

causaria depósitos excessivos no motor e deterioração acelerada do lubrificante em 

teste. 

Wang e Lin (2006) alertam para a necessidade de se efetuar detecção de 

vazamentos de produtos de arrefecimento tão logo quanto possível, antes que sejam 

causados danos de grande monta em motores ciclo diesel, pelos motivos acima 

citados. 

 

6.7. ENSAIO DE OXIDAÇÃO. 

 

A oxidação observada nas amostras de lubrificantes é uma das análises mais 

complexas, porque deve ser realizada paralelamente com os seguintes parâmetros: 

 

a) queda dos índices de TBN 

b) cruzamento observado entre valores TAN versus TBN 

c) aumento de viscosidade 

d) eventos observados de aumento de temperatura de trabalho do motor 

e) características especiais do teste (que eventualmente causem a “quebra” do 

pacote de aditivos). 

 

Isso impede que o analista escolha um valor fixo para condenar determinada 

amostra por oxidação, entretanto os demais parâmetros aqui citados 

necessariamente não podem ser adversos nessa mesma amostra, sob risco de se 

recomendar troca da carga de óleo ou parada do motor. 

Garcia, Sperl e Lima (2005), citam que desgastes por oxidação e corrosão são 

determinados pelos fatores de carga e deslizamento interagindo com a variação do 

regime de lubrificação. 
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Por volta dos anos 80, a oxidação era substituída por ensaios de insolúveis em 

heptano, mas Cracknell e Head (2005) alertam que essa técnica detecta um 

diferente aspecto que é a formação de borras (sludge) e podem levar a possíveis 

erros de interpretação das análises de amostras. 

Além do aumento rápido de oxidação, a falha de uma determinada classe de 

lubrificante é determinada por aumento de TAN, por aumento de produtos de 

corrosão e “dramático” aumento de consumo de óleo (geralmente o dobro do 

esperado) segundo Schneider (2005). 
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7 EXEMPLOS DE POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO DAS ANÁLISES DE 

AMOSTRAS EM NOVOS DESAFIOS DA ENGENHARIA AUTOMOTIVA. 

 

A pesquisa literária realizada para atualizar o conhecimento das técnicas, 

cuidados e parâmetros para a correta interpretação das amostras de óleo também 

resultou em confirmar o uso desse recurso para vencer novos desafios. Antes de 

uma eventual mudança radical para motores 100% elétricos para veículos de 

locomoção individual ou coletivo, a engenharia automotiva dos dias de hoje busca 

implementar novos projetos citados na Introdução deste trabalho, visando o uso de 

combustíveis alternativos, melhor eficiência energética, e aplicação combinada com 

motores híbridos, entre outras idéias inéditas. Seguem-se as comprovações de 

algumas dessas tendências: 

 

7.1.  APLICAÇÃO DE NANOTECNOLOGIA. 

 

Os estudos de aplicação de nanotecnologia em lubrificantes de motores de 

combustão interna ainda se encontram em fase embrionária, dentro de condições de 

controle muito específicas, o que nos remete a cuidadosa comparação com as 

condições do mundo real, isto é, às exigências que os motores são submetidos no 

dia-a-dia e às variações dimensionais devido linha de produção seriada, variações 

devido qualidade dos combustíveis comerciais, e variações atmosféricas, choques 

térmicos e outros fenômenos ainda não avaliados corretamente. 

A literatura existente, de maneira acadêmica, limita às variáveis mais robustas 

para o controle em laboratório, como por exemplo a aplicação de nanopartículas de 

cobre e titânio em uma base lubrificante com comportamento extremamente estável, 

testada e conhecida ao longo dos anos em todos os tipos de motores, como é o 

caso de lubrificante monoviscoso classe SAE 30, e API – SF.  

O uso de um lubrificante multiviscoso, dotado de características complexas, 

que mostraria desempenho da viscosidade resistente à adversidades do teste, 

poderia gerar conclusões errôneas das vantagens/ desvantagens das 

nanopartículas, isto é, um bom desempenho poderia ocorrer devido a estrutura 

química do lubrificante-base e não pela presença de nanotecnologia no estudo. 

O seguinte cenário: lubrificante monoviscoso / SAE 30 / classe de serviço API 

– SF, aditivado com as nanopartículas citadas (cobre / titânio) indica resultado 
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promissor, mostrando uma tendência que sinaliza grande interesse em prosseguir 

nas pesquisas, com experimentos cada vez mais complexos, para comprovação do 

comportamento positivo da nanotecnologia também quando submetida às variações 

comentadas no ínicio deste item, isto é, as condições do mundo real de uso dos 

motores. 

A aplicação de nanopartículas como aditivo de lubrificante, de maneira 

experimental, reduz fricção e desgaste em pelo menos 30 por cento, o que assegura 

forte interesse de se realizar novas bases de testes, segundo foi constatado por Liu 

et al. (2006). 

Garcia et al. (2010) comentam que a os óleos com nanopartículas possuem 

melhor estabilidade, melhor dispersão química e física, o que permitirá 

desenvolvimento de novos modificadores de atrito, consequentemente, redução nos 

niveis de atrito e desgastes nos motores que utilizarem este recurso. 

 

7.2. MODIFICAÇÕES NA “ESTRUTURA” DO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA 

REDUÇÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. 

 

Desde meados da década de 90, pesquisadores utilizam amostras de 

lubrificantes modificados para verificar a possibilidade de reduzir o consumo de 

combustível nos veículos, como foi conseguido através de modificadores de fricção. 

Essa proposta otimizou o desempenho do motor na região do “trem de válvulas”, e 

mostrou otimização do óleo em termos de degradação, comprovado por Yaguchi, e 

Inoue (1995). 

 

Recente estudo de Dam et al.(2011) afirma que a redução de consumo de 

combustível pode realmente ser atingida pela otimização do lubrificante dos 

motores, quanto a melhorias do parâmetro “viscosidade sob elevadas temperaturas”. 

 

7.3.  APLICAÇÃO DE BIOMASSA NOS MOTORES EXISTENTES. 

 

Tomando como base a utilização de biodiesel na proporção de 20 por cento 

(B20), Andreae et al. ( 2007)comprovaram algumas falhas na metodologia usual para 

medição de amostras de lubrificante quando utilizados nessa proporção “B20”, 

devido ao evento de diluição registrado nos testes. 
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Conclusões semelhantes, por meio de amostras analisadas, chegaram 

Morcos (2009) em estudos com substituição total do combustível fóssil, isto é, 

aplicando testes com 100 por cento biodiesel (B100). 

Em recente aplicação de “pós-tratamento” das emissões poluentes em 

motores diesel, um dos recursos tecnológicos é obtido por meio de injeção de 

combustível adicional que ocorre depois da combustão, necessária para 

regeneração dos filtros de partículas resultantes da queima de combustível. UY et al. 

(2012) estudaram esse fenômeno por meio de análises de amostras de lubrificantes 

“contaminadas” com biodiesel, para entendimento da influencia do novo combustível 

nessa nova motorização em uso. 

Um estudo complexo, com foco em diversos pontos de interesse, tais como 

emprego de óleo lubrificante biodegradável, com gasolina e com 85 por cento de 

etanol (E85), medindo-se consumo de energia e consumo de óleo, foi conduzido por 

Schramm (2004), concluindo entre vários itens, que a viscosidade observada no 

lubrificante que trabalhou com E85 teve alteração significante. 

Os itens aqui descritos são meros exemplos, apenas como ilustração das 

diferentes técnicas que podem ser investigadas através de cuidadosas análises de 

amostras captadas dos motores em testes, sempre com atenção entre os 

parâmetros ensaiados, validade de métodos caso-a-caso, valores obtidos e 

principalmente a correlação entre diversos ensaios analisados para montagem de 

corretos e confiáveis banco de dados. 
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8  CONCLUSÃO 

 

A leitura dos itens enumerados no presente trabalho segue uma ordem lógica, 

que leva o pesquisador ao entendimento geral do tema. Resumidamente, são os 

seguintes estágios: 

• Novos requisitos exigidos pelos consumidores, atendimento a novas 

legislações e novas tecnologias estão a caminho dos projetos de 

motores de combustão interna. 

• A aplicação desses novos projetos para atender ao progresso requer 

ferramentas confiáveis, de uso possível pelos responsáveis, de 

maneira rápida e eficiente, e a sugestão aqui colocada é a análise 

criteriosa das amostras de lubrificantes desses embriões tecnológicos, 

antes do nascimento, como uma das ferramentas importantes 

disponíveis. 

• A extração de amostras de lubrificantes requer instrumental simples,  

atenção a um procedimento explicado de maneira direta e didática, e 

um condicionamento do motor em questão, de maneira semelhante ao 

comportamento de um paciente submetido a exame de sangue em 

uma unidade de saúde. 

• Uma vez colhida a amostra de lubrificante, descreve-se quais são os 

parâmetros que devem ser examinados num laboratório químico, 

recomendando-se alguns métodos que precisam ser confirmados 

caso-a-caso. 

• Os valores reportados pelo laboratório são fornecidos a um técnico que 

depende de coleção de vários dados do teste, informações de outros 

testes correlatos, e um banco de dados de resultados de outros 

motores para a robustez do laudo conclusivo da amostra em questão. 

Quanto maior for o banco de dados e a coleção de informações, mais 

robusto será o comentário desse técnico responsável. 

• Na seqüência desses itens, foram citados exemplos atuais, de 

utilização desta ferramenta para avaliar tendências e analisar 

consequencias, mas de maneira isolada, representando interesses de 
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institutos de pesquisas, de comunidade ligada aos lubrificantes, e de 

meios acadêmicos, sem significativa  participação de engenheiros de 

desenvolvimento de motores, por desconhecimento, por foco na  

montagem de protótipos, por atendimento a cronogramas críticos ou 

outros motivos. 

 

A divulgação deste estudo, a discussão da economia de recursos que pode 

ser proporcionada pelo acerto imediato do comportamento do motor pela análise do 

fluido que circula nas galerias de lubrificação, assim como o sangue em um corpo 

humano, associado aos “sintomas” e demais exames de rotina, pode aumentar a 

participação das análises de amostras entre as montadoras e a cadeia de 

fornecedores envolvida na tarefa. 
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