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Análise de óleos e a sua 
importância
A prática da análise de óleos em serviço ou da análise de óleos usados é bastante antiga, tendo-se iniciado há mais de um século em 

que consiste em avaliar a condição de uma máquina reunindo periodicamente dados sobre os principais indicadores de integridade da 
mesma (KPIs-Key Performance Indicators

Presentemente as empresas despen-
dem grandes quantidades de dinhei-
ro em substituição de componentes 

de máquinas que se desgastam devido ao 

De facto, conhecer e saber interpretar 
mudanças nas propriedades do óleo pode 
permitir aumentar o tempo de atividade e 

-
dade de um equipamento poderão ser otimi-
zados e problemas mitigados pela obtenção 
de certas informações, tais como a presença 

-

prévio que podem ser indicativas de falha de 
uma máquina ou equipamento. Analisando e 

-

A realização de testes de rotina permitirá 
manter-se atualizado e informado permitindo 
ao mesmo tempo gerir os riscos para o seu 

sempre um passo à frente dos problemas.
De entre os diversos parâmetros a anali-

sar no óleo, destacam-se a monitorização de 
-

A determinação da presença de metais 
pela técnica de ICP-MS (inductively coupled 
plasma-mass spectrometry) representa um 

-
-

-
-

depositados numa lâmina de vidro. A lâmina 
-

composição, morfologia e condição da su-

A realização de testes de 
rotina permitirá manter-se 
atualizado e informado 
permitindo ao mesmo 
tempo gerir os riscos para 
o seu equipamento e a sua 

sempre um passo à frente 
dos problemas.

não ferroso. Esse teste permite revelar uma 

o desgaste do componente, como este foi 
criado e qual a sua causa.

usado para monitorizar a contaminação sóli-
-

mento num código ISO representa uma du-

-

O recurso à análise por técnica de infra-
-

-

-
gem em programas de manutenção. Alguns 

esta técnica como a presença de fuligem, 

de contaminação com gasóleo, gasolina ou 
anticongelante.

A presença de água enquanto contami-
nante poderá ser igualmente determinada 
por recurso a um equipamento de Karl-Fi-
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Para além dos parâmetros acima descritos, 
-

-
coamento ou deformação por cisalhamen-

deverá ser controlada. Uma alta concentra-

pode levar à corrosão das peças da máqui-

formação de verniz e lodo. Tão importantes 
como os ensaios laboratoriais, serão a reco-
lha da amostra e a forma como a mesma é 
recolhida. Para tal será necessária uma cor-
reta seleção dos frascos de recolha, bomba 
de vácuo e tubos. 

Como deverá ser efetuada a recolha 
-

o óleo que circula pelo sistema durante as 

operações normais. Se forem efetuadas re-
colhas de vários compartimentos, comece 
com os sistemas de limpeza - geralmente o 
sistema hidráulico, o sistema de transmissão 

Tenha em atenção que deverá utilizar um 
-

pecialmente importante descartar a tubagem 
após a amostragem do óleo, pois a fuligem 
e os aditivos do óleo podem permanecer e 
contaminar outras amostras.

-
rização posterior do óleo, uma vez que permi-

a representatividade do produto.
De modo geral os resultados provenien-

tes de uma análise ao óleo permitem um 
-

mente, aumentar a disponibilidade e produ-
tividade do equipamento, reduzir custos as-
sociados às etapas de manutenção, garantir a 

e paragens produtivas. Em suma permitirá 
ter um grande de conhecimento aprofun-

desempenho ideal e a uma operação mais 
ecológica. M
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