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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. 
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