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A

W ZERXEKIRW HSW PYFVMǻGERXIW MRSZEdores (os novos óleos de motor a gás,
sintéticos, de engrenagens, compresWSVIW LMHV«YPMGSW FMSHIKVEH«ZIMW QEWWEW
para aumentar a produtividade, reduzir os
custos e tornando-se uma vantagem compeXMXMZETEVEWIEXMRKMVIQSWWIKYMRXIWSFNIXMZSW
• 2IRSV HMWT´RHMS HI IRIVKME TSYTER±E
HIIRIVKME
• 2EMSVIWTE±SIRXVIQYHER±EW
• Menos avarias – menos tempo de paraKIQ
• 2IRSVIWGYWXSWHIQERYXIR±S
• Maior tempo de vida do investimento (pe±EWIIUYMTEQIRXS
• Menor poluição – menor produção de reW¸HYSW
• Maior sustentabilidade da atividade inHYWXVMEP
• Maior segurança para os operadores
QIRSWSTIVE±ÀIWHIQERYXIR±S

Figura 1.

Atualmente um dos aspetos mais em foco nas
IQTVIWEW³EKIWXSIǻGMIRXIHEIRIVKMEIPMQMRERHSSHIWTIVH¸GMSHIIRIVKMEIVIGSRLIcendo todas as oportunidades de poupança,
QYMXEWZI^IWIRZSPZIRHSSI\EQIEFVERKIRte de negócios, processos e atividades globais de fabrico e da manutenção. Decorrente
desta análise e de estudos efetuados junto
da industria chegou-se à conclusão de que
SWPYFVMǻGERXIWWSYQHSWJEXSVIWMQTSVXERtes na obtenção de resultados positivos na
QIPLSVME HE IǻGM´RGME IRIVK³XMGE MRXIKVERdo ainda outros aspetos relacionados como

WINEQQEMSVTVSHYXMZMHEHIGSRWIUY´RGMEHS
seu superior desempenho, de menos falhas
e menores custos de manutenção, menos
poluição e consequentemente maior susXIRXEFMPMHEHI4WPYFVMǻGERXIWQEMWIǻGMIRXIW
IQXIVQSWIRIVK³XMGSWTSHIQWIVFIR³ǻGSW
em muitos tipos de equipamentos móveis e
industriais ao aumentarem a produtividade
de forma sustentável, reduzindo as perdas
de energia associadas a velocidades e conHM±ÀIWSTIVEGMSREMWQEMWHMJ¸GIMW
4WPYFVMǻGERXIWMRSZEHSVIWWYVKIQEWWMQ
como uma necessidade de melhoria para váVMSWXMTSWHIMRHÅWXVMEIIQZ«VMSWGEQTSWHI
aplicação.

kžƐĮƣÆŹĞĀÏ±ĻƒåžƐ
inovadores surgem
assim como uma
necessidade de
melhoria para vários
tipos de indústria e
em vários campos de
aplicação.

Figura 2.
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Infelizmente, muitas empresas geralmenXIRSTSRHIVEQYXMPM^EVPYFVMǻGERXIWMRSZEHSVIW IQ XIVQSW HI IǻGM´RGME IRIVK³XMGE I HI
durabilidade porque o custo de compra inicial
HIWXIW PYFVMǻGERXIW RSVQEPQIRXI ³ WYTIVMSV
Contudo, apenas realizando uma análise completa de todos os fatores ao longo do ciclo de
ZMHEHSPYFVMǻGERXIUYIPIZIIQGSRXESGYWXS
HI GSQTVE MRMGMEP HS PYFVMǻGERXI NYRXEQIRXI
com os custos operacionais (energia, produXMZMHEHIGYWXSWHIQERYXIR±SQEMSVWIKYrança, menor poluição, podemos chegar aos
ZIVHEHIMVSWFIRIJ¸GMSWHIWXIWTVSHYXSW
De entre os vários campos de aplicação
vamos falar em primeiro lugar de óleos de
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motores industriais a gás, normalmente utilizados em cogeração, geração de energia e
IQGSQTVIWWSVIWHIK«W3EWMRHÅWXVMEWUYI
utilizam direta ou indiretamente motores a
gás é opinião generalizada de que o óleo
representa um fator determinante na otimi^E±SHESTIVE±SIǻGMIRXIHSQSXSVXIRHS
HIWWIQSHSYQEMRǼY´RGMEIJIXMZERSRIK¾cio da empresa. Atendendo a estes factos
X´Q ZMRHS E WIV HIWIRZSPZMHSW RSZSW ¾PISW
TEVE QSXSVIW E K«W UYI X´Q TSV SFNIXMZS S
prolongamento dos tempos entre mudas, a
poupança de energia que pode ir até cerca
HI IEHMQMRYM±SHEWIQMWWÀIW4WQSdernos óleos para motores a gás estão a ser
desenvolvidos dentro de dois vetores distinXSWPYFVMǻGERXIWGSQ¾PISWFEWIWMRX³XMGSWI
PYFVMǻGERXIWGSQ¾PISWFEWIHIKVYTS...
Figura 3.

•

•

O óleo base sintético é projetado e proHY^MHSWSFYQVMKSVSWSTVSGIWWSUY¸QMco controlado, produzindo uma cadeia
de moléculas de tamanho e estrutura
consistentes onde não há ceras ou outras impurezas. Como resultado obtémWI YQ ¾PIS FEWI GSQ QEMSV VIWMWX´RGME
ªS\MHE±SQIRSVGSIǻGMIRXIHIXVE±S
que consequentemente funciona gerando menos calor devido à menor fricção
MRXIVRE )IWXI QSHS SW PYFVMǻGERXIW JSVmulados com óleos base sintéticos perQMXIQYQEQEMSVIǻGM´RGMEIRIVK³XMGEHE
Q«UYMRE ES KIVEV QIRSW EXVMXS I GEPSV
menores emissões de CO2, menor quanXMHEHIHIHIT¾WMXSW +MKYVETIVQMXMRHS
simultaneamente prolongar o tempo entre mudas entre quatro a oito vezes o de
um óleo mineral, originando assim muito
QIRSWVIW¸HYSWIQIRSVIWGYWXSWHIQEnutenção. Ao gerarem menor atrito interno no motor também o protegem mais do
desgaste, originado com isso menores
custos de manutenção e o prolongamenXSHEZMHEÅXMPHSQSXSV
O outro vetor atual de desenvolvimento dos óleos de motores a gás está nos
RSZSW PYFVMǻGERXIW GSQ ¾PISW FEWI HS
grupo III que também permitem, embora
em menor escala, o prolongamento do
tempo entre mudas em cerca de duas a
XV´W ZI^IW S HI YQ ¾PIS QMRIVEP RSVQEP
HIZMHSªWYEQEMSVVIWMWX´RGMEªS\MHE±S
e aos novos aditivos de ultima geração,
obtendo também maior proteção do motor através de um menor desgaste interno
devido ao menor atrito deste tipo de óleo
base. Um aspeto em que ultimamente
XEQF³Q WI XIQ IZSPY¸HS FEWXERXI GSQ
óleos base deste tipo é nos óleos para
motores a biogás e gás de aterro. Estes
tipos de gases bastante agressivos colocam muitos problemas técnicos devido

ESW HMZIVWSW GSQTSWXSW EG¸HMGSW I ESW
MPS\ERSW4WRSZSW¾PISWHIWIRZSPZMHSW
para a operação com este tipo de gases
permitem o prolongamento do tempo de
ZMHEHS¾PISESVIWMWXMVQEMWªS\MHE±SI
ªTIVHEHS8'3EWWMQGSQSEIPMQMRE±S
HS MP¸GMS EXVEZ³W HS IWGETI IZMXERHS S
seu depósito na parte superior do piston
e na camara de combustão.
Um outro campo de aplicação onde tem havido bastantes progressos e bastante inovação é nos óleos para engrenagens e óleos
de circulação.
3IWXI GEQTS X´QWI HIWIRZSPZMHS PYFVMǻGERXIW GSQ RSZSW ¾PISW FEWI WMRX³XMGSW
e novos aditivos que permitem uma econoQMEHIIRIVKMEEX³GIVGEHI  +MKYVEI
+MKYVE  QIRSV HIWKEWXI HS IUYMTEQIRXS

ISXIQTSHIZMHEHS¾PISIRXVIEZI^IW
QEMW *JIXMZEQIRXI IWXIW RSZSW ¾PISW X´Q
QÅPXMTPEWETPMGE±ÀIWUYIVIQIUYMTEQIRXSW
HIKVERHITSVXIGSQSGEM\EWHIEIVSKIVEHSVIWQ«UYMREWHITETIPIGEM\EWHIIRKVIREgens onde a redução do atrito e do consumo
IP³XVMGS ³ QYMXS MQTSVXERXI UYIV IQ GEM\EW
redutoras pequenas e médias, sendo que
nalguns casos a sua duração é para toda a
ZMHE HE GEM\E *WXI XMTS HI PYFVMǻGERXI TIVmite alcançar uma maior duração da vida do
óleo e do equipamento, atingindo-se assim
YQEIGSRSQMEWMKRMǻGEXMZEEXSHSWSWR¸ZIMW
I IPIZERHS S R¸ZIP HI WYWXIRXEFMPMHEHI HEW
EXMZMHEHIWMRHYWXVMEMWESGVMEVQIRSWVIW¸HYSW
e racionalizando os recursos utilizados. Outra
vantagem é o aumento da segurança pois ao
prolongar o tempo para a mudança do óleo
vai diminuir a probabilidade de ocorrerem

Figura 4.
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também houve algumas
inovações, especialmente
em termos de novos
espessantes que estão
a ser progressivamente
introduzidos na indústria.
Figura 5.

acidentes durante as operações de troca de
¾PIS WSFVIXYHS UYERHS EW GEM\EW IWXS IQ
PSGEMWHIHMJ¸GMPEGIWWSIUYIVITVIWIRXEQVMWco para quem faz a troca.
Os óleos para compressores ultimaQIRXI X´Q WMHS HEUYIPIW SRHI SW TVSKVIWWSW QEMW WI X´Q JIMXS RSXEV  *JIXMZEQIRXI
foram desenvolvidos para este tipo de apliGE±S PYFVMǻGERXIW GSQ RSZSW ¾PISW FEWI I
novos aditivos que apresentam uma enorme
GETEGMHEHI HI VIWMWXMV ª S\MHE±S ES QIWQSXIQTSUYIX´QEGETEGMHEHIHIQERXIV
S ¾PIS PMZVI HI TEVX¸GYPEW I GSQTSWXSW GSQ
XIRH´RGME TEVE JSVQEV PEGEW I ZIVRM^IW IQ
muitos casos os maiores inimigos de um bom
JYRGMSREQIRXS HSW GSQTVIWWSVIW ǻK 
Para aplicação em compressores com eleZEHEWTVIWWÀIWHIHIWGEVKE³MQTVIWGMRH¸ZIP
a utilização de óleos sintéticos para evitar o
TIVMKSHII\TPSWSHIZMHSªEGYQYPE±SHI
depósitos carbonosos junto e na válvula de
HIWGEVKE (SQ IWXIW PYFVMǻGERXIW WMRX³XMGSW
IZMXEWI ES Q«\MQS E JSVQE±S HSW HIT¾WMXSWGEVFSRSWSW ISYXVSWSUYITEVEEP³QHI
toda a economia relativa à duração do óleo,
tem a vantagem de permitir a operação do
equipamento com uma muito maior margem
de segurança.

Figura 6.
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)IRXVSHSWRSZSWPYFVMǻGERXIWTEVEGSQpressores foram desenvolvidos dois tipos
HMWXMRXSWHIPYFVMǻGERXIWYRWTEVEGSQTVIWsores alternativos e outros para compressoVIW VSXEXMZSW IWWIRGMEPQIRXI HI TEVEJYWS
4WPYFVMǻGERXIWTEVEGSQTVIWWSVIWEPXIVREtivos foram desenvolvidos utilizando óleos
WMRX³XMGSWHIFEWIWXIVQYMXSVIWMWXIRXIWª
S\MHE±SUYITIVQMXMVEQEYQIRXEVSIWTEço entre mudas em cerca de quatro vezes
em relação aos óleos minerais normais. A
WYE GETEGMHEHI HI WSPZ´RGMEHIXIVK´RGME
TIVQMXMYHMQMRYMV E XIRH´RGME TEVE GVMEV HIpósitos nas válvulas, permitindo intervalos
de manutenção mais alargados e uma operação mais segura.
7IPEXMZEQIRXI ESW PYFVMǻGERXIW HIWIRvolvidos para compressores rotativos, o seu
desenvolvimento assentou em novas bases
WMRX³XMGEW HS XMTS 5SPMEPJESPIǻREW 5&4 I
SYXVEW I EMRHE RSZSW EHMXMZSW HMWTIVWERXIW
WSPZIRXIW*WXIWRSZSWPYFVMǻGERXIWX´QYQE
ZMHEÅXMPEX³GIVGEHIEZI^IWYQ¾PISQMRIVEPRSVQEPIXV´WZI^IWYQPYFVMǻGERXIWMRX³XMGSRSVQEP TSHIGLIKEVEL8IRHS
em consideração a duração destes novos luFVMǻGERXIWIWXEQSWJEGIEYQEKVERHIHMQMRYM±SHSWGYWXSWHMVIXSWIMRHMVIXSW ǻPXVSWI

24VIHY±SHSWGYWXSWHIQERYXIR±SJVYto de uma maior limpeza e uma maior sustenXEFMPMHEHIGSRWIUY´RGMEHIYQEHMQMRYM±S
RS GSRWYQS HI PYFVMǻGERXI I WYFWIUYIRXImente uma menor produção CO2 e de óleo
YWEHS +MKYVE
Relativamente aos óleos hidráulicos veriǻGSYWIYQEIZSPY±SVIPEXMZEQIRXIESXMTS
de óleos base e aditivos utilizados. Esta evolução foi feita através da utilização de óleos
FEWI HS KVYTS ... GSQ IPIZEHS ¸RHMGI HI
ZMWGSWMHEHI MRXV¸RWIGS I EHMXMZSW MWIRXSW HI
>MRGS4W¾PISWFEWIYXMPM^EHSWRIWXIWRSZSW
¾PISWX´Q
• 9QQIRSVGSIǻGMIRXIHIEXVMXSTIVQMXMRHSIGSRSQMEHIIRIVKMEEX³  +MKYVE
• 2EMSV ¸RHMGI HI ZMWGSWMHEHI TIVQMXMRHS
uma utilização sempre dentro das condições ideais do equipamento com menor
HMWT´RHMSHIIRIVKME
• 2YMXS FEM\S TSRXS HI ǼY\S TIVQMXMRHS
um fácil arranque mesmo com temperaXYVEWI\XVIQEQIRXIFEM\EW
• ,VERHIVIWMWX´RGMEªS\MHE±STIVQMXMRHS
intervalos de mudança muito superiores
ESWRSVQEMW
• PIS FEWI GSQ YQ EPXS ¸RHMGI HI ZMWcosidade, não necessitando por isso de

Figura 7.
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EHMXMZSWQIPLSVEHSVIWHS¸RHMGIHIZMWcosidade o que garante que é resistente
ES Ƹcorte” mantendo-se com as caracXIV¸WXMGEW HI ZMWGSQ³XVMGEW MRXEGXEW ES
PSRKS HS WIY TIV¸SHS HI ZMHE ES GSRXV«VMSHSW¾PISWƸnormaisƹHIEPXS¸RHMGI
de viscosidade.
Simultaneamente os novos aditivos utilizados
RIWXIWRSZSW¾PISWTIVQMXMVEQ
• Maior proteção ao desgaste das peças
em movimento, originando menores cusXSWHIQERYXIR±S
• 7IWMWX´RGME ª LMHV¾PMWI EGSRXIGI HIZMHS
ªTVIWIR±EHI«KYEIZMXERHSSETEVIGMmento de lamas e lacas que sujam o cirGYMXSIFPSUYIMEQEWWIVZSZ«PZYPEW
• Melhor desemulsibilidade e libertação
do ar, permitindo um funcionamento do
sistema sem problemas e nas condições
ideais.

Em relação aos óleos biodegradáveis houve
ultimamente uma inovação que resultou de
um esforço para solucionar alguns problemas
HIWXIXMTSHIPYFVMǻGERXIWUYIGEVEGXIVM^EHSW
pela pouca durabilidade em serviço e por um
fraco desempenho em termos de custos diretos e indiretos. Os mais recentes desenvolvimentos centraram-se na substituição dos
óleos base maioritariamente utilizados até
EKSVETIPSWTVMRGMTEMWJEFVMGERXIWSWWXIVIW
MRWEXYVEHSWTSVWXIVIWWEXYVEHSW*WXEEPXIração permitiu solucionar simultaneamente
o problema da durabilidade e do desempeRLS WIRHS EKSVE TSWW¸ZIP EYQIRXEVIQWI
SWTIV¸SHSWHIQYHER±EHI¾PISTEVER¸ZIMW
MKYEMWESW¾PISWWMRX³XMGSWHMXSWƸnormais”. EsXIWPYFVMǻGERXIWX´QGEHEZI^QEMSVETPMGEFMPMHEHIJVYXSHEWRSZEWI\MK´RGMEWEQFMIRXEMW
HSW TE¸WIW I MRWXMXYM±ÀIW MRXIVREGMSREMW TSV
I\IQTPS S 9 :IWWIP ,IRIVEP 5IVQMX I HS
reconhecimento do desempenho ambiental

GSQS³SGEWSHS*9*GSPEFIPHS'PYI&RKIP I HI SYXVSW WIQIPLERXIW I\MWXIRXIW IQ
QYMXSWTE¸WIWWSFVIXYHSTE¸WIW*YVSTIYW4W
RSZSWPYFVMǻGERXIWFMSHIKVEH«ZIMWN«I\MWXIQ
para as mais diversas aplicações industriais
tais como óleos hidráulicos, óleos de engrenagens, óleos de turbinas, óleos para as mangas do veio dos navios, massas, óleos para
motores, trabalho de metais, motosserras e
desmoldantes, sendo que atualmente são
requeridos essencialmente para a marinha
+MKYVEITEVEIUYMTEQIRXSWMRWXEPEHSWSY
EXVEFEPLEVIQGYVWSWHI«KYE FEVVEKIRW
3EWQEWWEWPYFVMǻGERXIWXEQF³QLSYZI
algumas inovações, especialmente em termos de novos espessantes que estão a ser
TVSKVIWWMZEQIRXI MRXVSHY^MHSW RE MRHÅWXVME
Dentro destes novos espessantes temos o
Sulfonato de Cálcio, que tem como vantagens inerentes a sua proteção contra a corVSWS I EW WYEW TVSTVMIHEHIW HI I\XVIQE
pressão aliadas ao seu bom comportamento
IQTVIWIR±EHI«KYEIHITVSHYXSWUY¸QMGSW
utilizados em várias industrias, principalmente na siderurgia e na industria do papel. Efetivamente estas massas conseguem manter
I EX³ EYQIRXEV S WIY KVEY HI GSRWMWX´RGME
em presença de água ao contrário da maioria
dos outros espessantes até agora utilizados e
X´QXEQF³QYQEQYMXSFSEGETEGMHEHIHI
trabalhar com temperaturas elevadas ao controlarem corretamente a separação do óleo
do espessante. M
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