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RESUMO: Os lubrificantes são muito importantes em diversas atividades na indústria. Devido a essa importância, 
muito esforço em pesquisa tem sido empregado na melhoria destes produtos. O avanço tecnológico realizado em 
relação aos lubrificantes tem sido grande nos últimos anos, acompanhando assim a expansão industrial 
contemporânea. O seguinte trabalho busca definir o conceito de lubrificante e apresentar algumas inovações na 
área da lubrificação na atualidade.  
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ABSTRACT: The lubricants are very important in various activities in the industry. Due to this importance, much 
research effort has been employed in improving these products. The technological progress made in relation to 
lubricants has been great in recent years, thus accompanying the contemporary industrial expansion. The following 
work seeks to define the concept of lubricant and to present some innovations in the area of lubrication at the 
present time. 
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1. INTRODUÇÃO 

O emprego de lubrificantes está associado a 

uma larga gama de atividades industriais ou 

não. O uso principal destes produtos está 

associado à prevenção do desgaste devido 

ao atrito de peças que estão em movimento 

com contato. Portanto até equipamentos 

manuais não motorizados necessitam de 

lubrificação. Isso estende a importância de 
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lubrificação para além do ambiente industrial. 

Um exemplo prático e interessante disso são 

os rolamentos de uma bicicleta, que 

possuem um lubrificante interno para manter 

a vida útil das esferas e proporcionar um 

maior tempo de funcionalidade da peça. 

Outro fator que torna a lubrificação 

importante são as diversas outras funções 

dos lubrificantes. Algumas delas são: reduzir 

as tensões contrárias ao movimento devido 

ao atrito, proteger as peças contra a 

corrosão, manterem as peças limpas, resfriar 

depósitos na câmara de combustão (motores 

de combustão interna), reduzir o 

superaquecimento das peças em contato 

devido ao atrito, amortecer choques 

mecânicos, proporcionar vedação e agir 

como receptor de contaminantes removendo-

os posteriormente (detergência) 

(MECÂNICA, 2012). 

Houve um crescimento gigantesco das 

atividades de produção industrial nos últimos 

anos devido à revolução Técnico-Científica-

Informacional (DANTAS e MORAIS, 2008). 

Com o advento dos sistemas de produção 

mecanizados os lubrificantes tornaram-se 

imprescindíveis para manter a vida útil dos 

equipamentos eletromecânicos, bem como 

auxiliar no correto funcionamento dos 

mesmos e desempenhar funções específicas 

devido as suas muitas aplicações. Conforme 

a tecnologia dos motores e dos processos 

industriais evolui, os lubrificantes se 

adequam as necessidades para tornar 

viáveis as inovações. Para tal, existem 

constantes pesquisas na área da lubrificação 

industrial. O resultado disto é um grande 

avanço tecnológico realizado na área nos 

últimos anos. 

 

2. OBJETIVO  

2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho busca apresentar os 

principais conceitos sobre lubrificação e 

mostrar algumas inovações na área da 

lubrificação em manutenção industrial. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir como ocorre o processo de 

lubrificação; 

• Expor a importância das pesquisas 

sobre processos de lubrificação 

industrial; 

• Apresentar algumas inovações 

tecnológicas na área da lubrificação 

em manutenção industrial. 

 

3. JUSTIFICATIVA  

A lubrificação é muito importante para a 

máquina e para as ferramentas, mas não 

existe um único lubrificante que seja utilizado 

para todos os tipos de processo, ou seja, 

cada serviço tem um tipo de lubrificante, e 

com esta observação, podem-se fazer 

melhorias para setores em específico, 

trazendo mais economia e eficiência para a 

máquina além de gerar menos força e torque 
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e proporcionando um trabalho mais leve, 

melhorias na limpeza e outras vantagens. 

O ganho é expressivo, pois as pesquisas de 

inovações na área forneceram além do aumento 

da vida útil dos equipamentos, o aumento da 

eficiência e da economia, e menos paradas no 

processo de produção. 

 

4. METODOLOGIA 

Para realização deste trabalho, foi feita uma 

extensa pesquisa bibliográfica sobre o 

assunto, e duas visitas a empresas que 

trabalham com processos de usinagem a fim 

de uma pesquisa sobre o fluido de 

arrefecimento (lubrificante) dos tornos 

utilizados nestas empresas.  

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1 MANUTENÇÃO 

A manutenção nada mais é do que um 

conjunto de técnicas destinadas a manter: 

equipamentos, instalações e edificações, 

com: Maior tempo de utilização, maior 

rendimento, e trabalho em condições seguras 

e redução de custos. 

Existem basicamente quatro tipos de 

manutenção que são: manutenção corretiva 

(não planejada e planejada), que pode ser de 

emergência ou não, manutenção preventiva, 

manutenção preditiva e manutenção 

detectiva (KARDEC e NASCIF, 2001). 

 

5.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Manutenção corretiva não planejada: Esse 

tipo de manutenção é caracterizado pela 

atuação das equipes de manutenção em 

fatos que já ocorreram, sejam estes fatos 

desempenhos inferiores ao almejado ou uma 

falha. Não há tempo para a preparação de 

componentes e nem de planejar o serviço; 

isto é, manutenção corretiva não planejada é 

a correção da falha de modo aleatório a fim 

de evitar outras consequências (WILLIANS, 

1994 apud CASTELLA, 2001). Do ponto de 

vista do custo de manutenção, esse tipo tem 

custo menor do que prevenir falhas nos 

equipamentos. Porém, pode causar grandes 

perdas por interrupção da produção. 

 

5.3 MANUTENÇÃO CORRETIVA PLANEJADA 

Neste caso, tem-se uma falha ou condição 

anormal de operação de um equipamento e a 

correção depende de decisão gerencial, em 

função de acompanhamento preditivo ou pela 

decisão de operar até a quebra. A decisão de 

adotar a política de manutenção corretiva 

planejada pode ser originada com base em 

vários fatores, tais como: negociação de 

parada do processo produtivo com a equipe 

de operação, aspectos ligados à segurança, 

melhor planejamento dos serviços, garantia 

de ferramental e peças sobressalentes, 

necessidade de recursos humanos tais como 

serviços contratados. Esse tipo de 

manutenção possibilita o planejamento dos 



4 

Disponível em: www.unibh.br/revistas/exacta/ 

recursos necessários para a intervenção de 

manutenção, uma vez que a falha é 

esperada. (PINTO e XAVIER, 2001 apud 

MUASSAB, 2002). 

 

5.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Utilizando dados estatísticos de arquivos ou 

históricos disponíveis nas empresas, 

procura-se determinar o tempo provável em 

que ocorrerá a falha, pois se sabe que esta 

poderá ocorrer, mas não se pode determinar 

exatamente quando. Pode-se, ainda, reduzir 

a probabilidade de falhas pelo fato de a 

manutenção ser programada com 

antecedência, sendo o ônus desta 

paralisação substancialmente baixo. A 

manutenção preventiva caracteriza-se pelo 

trabalho sistemático para evitar a ocorrência 

de falhas procurando a sua prevenção, 

mantendo um controle contínuo sobre o 

equipamento. A manutenção preventiva é 

considerada como o ponto de apoio das 

atividades de manutenção, envolvendo 

tarefas sistemáticas tais como: as inspeções, 

substituição de peças e reformas (PATTON 

JR., 1983). 

 

5.5 MANUTENÇÃO PREDITIVA 

Também é conhecida como manutenção sob 

condição ou manutenção com base no 

estado do equipamento. É baseada na 

tentativa de definir o estado futuro de um 

equipamento ou sistema, por meio dos dados 

coletados ao longo do tempo por uma 

instrumentação específica, verificando e 

analisando a tendência de variáveis do 

equipamento. Esses dados coletados, por 

meio de medições em campo como 

temperatura, vibração, análise físico-química 

de óleos, ensaios por ultra-som, termografia, 

não permitem um diagnóstico preciso; 

portanto, trabalha-se no contexto de uma 

avaliação probabilística. Esse tipo de 

manutenção caracteriza-se pela 

previsibilidade da deterioração do 

equipamento, prevenindo falhas por meio do 

monitoramento dos parâmetros principais, 

com o equipamento em funcionamento. A 

manutenção preditiva é a execução da 

manutenção no momento adequado, antes 

que o equipamento apresente falha, e tem a 

finalidade de evitar a falha funcional ou evitar 

as consequências desta (MOUBRAY, 1997). 

 

5.6 MANUTENÇÃO DETECTIVA 

Na década de 1990 o termo manutenção 

detectiva começou a ser utilizado. É um tipo 

de manutenção efetuada em sistemas de 

proteção buscando detectar falhas ocultas ou 

não perceptíveis às equipes de operação e 

manutenção (PINTO, 2001 apud CASTELLA, 

2001) Essa é a política adotada quando o 

processo possui subconjuntos nos quais é 

Praticamente impossível detectar falhas 

antes que elas ocorram, buscando eliminar 
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falhas ocultas por meio de testes periódicos 

no sistema. 

 

5.7 PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO 

Lubrificar é aplicar uma substância 

(lubrificante) entre duas superfícies em 

movimento relativo, formando uma película, 

que evita o contato direto entre as 

superfícies, promovendo diminuição do atrito, 

e consequentemente do desgaste e da 

geração do calor. 

 

5.8 LUBRIFICANTES 

A principal função de um lubrificante é a 

formação de uma película que impede o 

contato direto entre as duas superfícies que 

se movem relativamente entre si. Com isso, o 

atrito entre as partes é reduzido a níveis 

mínimos quando comparado ao contato 

direto, exigindo uma menor força e evitando 

o desgaste dos corpos.  

Com a evolução dos lubrificantes, estes 

passaram a acumular novas funções como 

proteção contra a corrosão, auxilio à 

vedação, transferência de calor e retirada de 

produtos indesejáveis do sistema, entre 

outras. 

Com isso, o óleo lubrificante passou de um 

mero redutor de atrito para um produto 

decisivo na competitividade das indústrias 

manufatureiras, proporcionando melhorias no 

desempenho dos equipamentos e redução 

de custos referente às manutenções. 

Com o passar dos anos, as tecnologias e 

novos maquinários, forçaram os cientistas e 

engenheiros químicos a desenvolverem 

lubrificantes que atendessem de forma mais 

eficaz os processos industriais garantindo um 

melhor desempenho dos maquinários. 

Desta forma, o lubrificante se dividiu tendo 

diversas bases e aditivações diferenciadas 

com diversas especificações (Figura 1), 

assim, o lubrificante passou a ser um produto 

mais nobre, tendo formas de aplicações 

corretas.  

 

Figura 1 – Diversidade de lubrificantes. Fonte: 

http://www.infomotor.com.br/site/2009/03/lubrificantes-

automotivos/. 

 

Nos últimos anos foram criados lubrificantes 

sintéticos e semissintéticos (Compostos por 

óleos minerais e sintéticos), com uma 

resistência maior que os óleos minerais, 

podendo ficar mais tempo nos motores ou 
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maquinários reduzindo assim o tempo de 

troca de lubrificantes. 

Hoje, verificamos que há uma grande 

preocupação com o uso e a destinação dos 

lubrificantes usados, desta forma, empresas 

preocupadas com o meio ambiente vem 

desenvolvendo produtos biodegradáveis que 

causam menor impacto ao meio ambiente, 

como também treinando seus colaboradores 

sobre o uso e destinação destes produtos. 

 

5.9 LUBRIFICAÇÃO EM MANCAIS DE 

DESLIZAMENTO E ROLAMENTOS 

Os mancais são dispositivos utilizados para 

realizar o suporte de eixos, e podem ser de 

deslizamento ou rolamento (Figura 2). A 

manutenção deste componente é realizada 

em qualquer indústria.  

 

Figura 2 – Mancais e rolamentos. Fonte: 

http://www.chemlub.com.br/pt-br/lubrificantes-

para/mancais-e-rolamentos. 

 

Com a aplicação de lubrificantes aumenta-se 

a vida útil dos componentes, evitando 

paradas na produção. Existem cinco formas 

principais de lubrificação (SKF, 2017):  

• Hidrodinâmica: que separa as 

superfícies de carregamento de carga 

do mancal por um filme relativamente 

espesso de lubrificante, a fim de 

prevenir o contato metal-metal; 

• Hidrostática: é a utilização do ar ou da 

água como lubrificante introduzido na 

área de suporte de carga; 

• Elastoidrodinâmica; é o lubrificante 

que é introduzido entre duas 

superfícies que estão em contato 

rolante, tais como engrenagens 

acopladores e mancais de rolamento: 

• Contorno: é a diminuição da 

viscosidade do lubrificante; 

• Filme sólido: quando mancais têm que 

ser operados a temperaturas muito 

elevadas, um lubrificante de filme 

sólido, como o grafite ou o bissulfeto 

de molibdênio, deve ser utilizado. 

 

6. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA 

LUBRIFICAÇÃO 

6.1 NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDOS COMO 

ADITIVO QUÍMICO EM LUBRIFICANTES 

A nanotecnologia tem sido um grande 

suporte em estudos de diversas áreas 
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tecnológicas. Com isso, as nanopartículas 

ajudam no bom funcionamento de um 

lubrificante e os óxidos em partículas 

menores (nano) apresentam-se como um 

aditivo químico. 

Existe a necessidade de novos estudos 

diante a esse problema para desenvolver um 

novo lubrificante que atenda as expectativas 

não só ambientais, mas pela melhor 

eficiência do produto. A nanotecnologia tem 

sido importante nesse aspecto porque ela 

está em diversas áreas científicas e agora 

com estudos específicos em diversas partes 

do mundo como, por exemplo, pesquisas 

recentes em nanopartículas como aditivos 

em lubrificantes. Os pesquisadores J. Sadhik 

Basha e R. B. Anand (2010), do Instituto 

Nacional de Tecnologia de Tiruchirappalli, na 

Índia, testam outros tipos de nanopartículas, 

incluindo nanotubos ocos de carbono, e 

investigam os efeitos de nanoaditivos para 

lubrificação de motores e sistemas de 

refrigeração. Um obstáculo à aplicação desse 

tipo de nanotecnologia é o alto custo de 

produção das partículas. Anand (2010) 

adverte ainda que as nanopartículas devem 

ser usadas com cautela, porque tendem a 

penetrar no organismo humano. As 

nanopartículas de óxido como o ZrO2 tem 

provado que diminui o desgaste e o atrito 

entre as superfícies em contato em máquinas 

industriais. Zheng et al. (2010) afirma que o 

coeficiente de atrito médio diminuiu e que a 

perda de peso não causou nenhum desgaste 

ou desgaste negativo e a perda de desgaste 

após seis cargas de teste continuou sendo o 

mesmo. Outros nano-óxidos como aditivos 

também conseguem diminuir atrito e 

desgaste, além disso, aumentar a eficiência, 

a resistência do produto, no caso do 

lubrificante. 

Faz-se necessário iniciar esse estudo 

conhecendo primeiramente o que é um 

óxido, um nano-óxido, como ele é sintetizado 

e sua importância. Óxidos são compostos 

químicos binários formados por átomos de 

oxigênio com outro elemento em que o 

oxigênio é o mais eletronegativo. Os óxidos 

constituem um grande grupo na química, pois 

a maioria dos elementos químicos formam 

óxidos. Alguns exemplos de óxidos com os 

quais se convive são: ferrugem (óxido de 

ferro III), gás carbônico (óxido de carbono IV 

ou dióxido de carbono), cal (óxido de cálcio). 

Os óxidos podem ser divididos em alcalinos, 

ácidos e os óxidos anfóteros, neutros e 

duplos. Serão analisados alguns óxidos 

alcalinos, ácidos e principalmente dos 

anfóteros na literatura para uma comparação 

entre eles, verificando o melhor ou os 

melhores óxidos a serem utilizados para o 

novo lubrificante. "Os nano-óxidos são 

compostos químicos convencionais, porém 

em escala bastante reduzida, medida em 

nanômetros. Em dimensões, é o mesmo que 



8 

Disponível em: www.unibh.br/revistas/exacta/ 

dividir um fio de cabelo em 30 mil partes" 

(Figura 3), explica Sequeniel (2010).  

 

 

Figura 3 – Nanotubos de óxidos metálicos e 

Nanopartículas metálicas. Fonte: 

http://www.ccmc.if.sc.usp.br/index.php/pt/linhas-de-

pesquisa/desenvolvimento-de-nanotubos-de-oxidos-

metalicos-e-nanoparticulas-metalicas. 

 

Nessa pesquisa de Sequeniel, foram 

desenvolvidos os filmes finos formados por 

nano-óxidos em formato de pó, que, segundo 

ele, podem ser muito bem aplicados em 

vários tipos de superfície. "A partir de uma 

nova metodologia, com a aplicação de alta 

pressão e baixa temperatura, conseguimos 

produzir um filme fino com uma série de 

vantagens em relação aos demais, a 

exemplo dos já existentes em formato de 

spray. Obtivemos um produto que mantém 

uma interação enorme com o substrato, 

portanto, o período de vida é equivalente ao 

da superfície utilizada", afirma. Assim, 

Sequeniel (2010) termina sua explicação 

afirmando que a fabricação dos filmes finos 

pode ser obtida de qualquer óxido comercial, 

mas, com os nano-óxidos, a temperatura e 

os gastos com a obtenção do filme serão 

bastante reduzidos. No modelo convencional, 

por exemplo, é necessário empregar uma 

temperatura em torno de 650° C. Porém, com 

os nano-óxidos, reduzimos para 

aproximadamente 450° C. Então, lubrificar é 

evitar o contato direto entre duas superfícies, 

promovendo diminuição do atrito e, 

consequentemente, do desgaste e da 

geração de calor. Os primeiros lubrificantes 

eram de origem animal. Com o passar do 

tempo o homem foi aperfeiçoando e criando 

novos inventos e, por necessidade, os 

lubrificantes evoluíram e passaram a ter 

bases de origem vegetal, mineral e sintética 

(DOWSON, 1998). Partindo daqueles 

primeiros lubrificantes à base de petróleo, um 

longo caminho foi percorrido até os dias de 

hoje, em que processos altamente 

sofisticados melhoraram os atributos dos 

lubrificantes para satisfazer as severas 

exigências ambientais dos dias de hoje. Os 

lubrificantes existentes nos dias atuais não 

estão adequados ao meio ambiente. Por 

isso, obter um lubrificante a base de óleo 

vegetal é importante para que o mesmo 

esteja apto às condições ambientais. Aditivar 

o lubrificante com nanopartículas de óxido 
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pode garantir a eficiência de um sistema bem 

lubrificado, ou seja, diminui o atrito e 

aumenta a resistência da superfície. 

 

6.2 SUPERLUBRICIDADE COM MATERIAL 

HIBRIDO 

Por meio de simulação mostrou-se que é 

possível sintetizar um material híbrido que se 

apresente em macroescala à 

superlubricidade, um fenômeno que se 

acreditava ser exclusivo das superfícies em 

nanoescala. 

A possibilidade da ausência de atrito foi 

identificada em duas variantes cristalinas do 

carbono. Em nanoescala, essas estruturas 

cristalinas assumem a forma de grafeno 

(folhas monoatômicas de carbono) e 

"carbono tipo diamante", ou DLC (diamond-

like carbon), um tipo de carbono 

tridimensional que apresenta algumas das 

características típicas do diamante. 

Os diamantes tipo carbono já são usados em 

superfícies antiatrito, enquanto o grafeno 

apresentou sinais até mesmo de um atrito 

negativo.  

Os pesquisadores descreveram agora como 

juntar esses dois materiais - grafeno e DLC - 

para compor um material híbrido que 

praticamente elimina o atrito. 

Quando o grafeno desliza contra outra 

superfície, ele começa a se enrolar, 

formando nanotubos de carbono - que os 

pesquisadores chamam de nanorrolos - que 

praticamente eliminam a fricção (Figura 4). 

 

Figura 4 – Esquematização dos Nanorrolos. Fonte: 

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia

.php?artigo=lubrificante-ideal-atrito-

zero&id=010170150724#.WTS1yMa1uM8. 

 

Os nanorrolos combatem a fricção 

praticamente do mesmo modo que as 

esferas dos rolamentos, criando uma 

separação entre as superfícies. Esses 

nanorrolos não são naturalmente estáveis, 

podendo continuamente se formar e se 

"aplainar" novamente sob a forma de grafeno 

devido à pressão da carga entre as duas 

superfícies, fazendo a fricção retornar aos 

níveis normais. 

Quando os nanodiamantes DLC são 

adicionados, as folhas de grafeno enrolam-se 

espontaneamente em torno dos 

nanodiamantes, que mantêm os nanotubos 

no lugar, gerando uma superlubricidade 

sustentada (BERMAN et al., 2015). 
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6.3 UTILIZAÇÃO DE GORDURA ANIMAL COMO 

FLUIDO DE CORTE NO PROCESSO DE 

ROSQUEAMENTO 

Trata-se de um novo método no processo de 

corte para proteger a ferramenta de corte e 

refrigerar. Utiliza-se banha de porco como 

fluído de arrefecimento no processo de 

usinagem por rosqueamento.   

O processo de usinagem por rosqueamento 

é utilizado para abertura de roscas tanto 

externa, como em eixos e parafusos, quanto 

interna em porcas e etc, dependendo do 

projeto. O processo de rosqueamento interno 

pode ser manual ou pode ser feito em 

máquinas utilizando ferramentas de perfil 

único ou múltiplo, através do processo de 

torneamento. 

O aumento da durabilidade da ferramenta de 

corte da máquina que executa o torneamento 

(torno mecânico) gera para o empresário 

uma redução nos custos de manutenção e 

troca desta ferramenta. 

A banha de porco apresentou os seguintes 

resultados de torque e durabilidade para 

ensaios de desempenho em relação ao 

lubrificante sintético (Tabelas 1 e 2): 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Duração da ferramenta em horas. 

Ferramenta Seco 
Fluido 

sintético 
Gordura 

suína 

Macho 
ferramenta 

1 
15 330 >750 

Macho 
ferramenta 

2 
9 558 >750 

Fonte: KONZEN, 2016. 

 

Tabela 2 – Forças e Torques necessários para a 

execução do processo. 

- Seco 
Fluído 

sintético 
Gordura 

suína 

Força (N) 2900 1866 1716 

Torque (N.m) 5.9 4,66 4,25 

Fonte: KONZEN, 2016. 

 

6.4 LUBRIFICAÇÃO À BASE DE ÁGUA 

Foi descoberta uma forma de usar água 

como base para o resfriamento das 

ferramentas, sem adicionar um elemento 

corrosivo à equação. A solução encontrada 

foi tornar a água mais viscosa com a adição 

de componentes biológicos, todos 

renováveis. Avaliaram-se celuloses, amido e 

até polissacarídeos de origem bacteriana, até 

descobrir-se a fórmula ideal que permite usar 

apenas água com biopolímeros para lubrificar 

as máquinas-ferramentas. O resultado é um 

biolubrificante, devidamente aprimorado com 

a adição de aditivos solúveis em água, que 

funcionam como agente anticorrosivo. 
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Segundo os desenvolvedores este 

biolubrificante, chamado de "água viscosa" 

(Figura 5), é mais eficiente do que o óleo 

mineral, prolongando a vida útil das 

ferramentas e tornando a limpeza dos 

equipamentos e dos produtos finais mais 

fácil. Além disso, a lubrificação à base de 

água é uma solução inteiramente renovável, 

sem os problemas ambientais associados 

com o descarte do óleo mineral usado. O 

biolubrificante já foi licenciado para uma 

empresa alemã, e deverá chegar ao mercado 

em pouco tempo. (INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA, 2012). 

 

Figura 5 – Biolubrificante ou “Água Viscosa”. Fonte: 

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia

.php?artigo=biolubrificantes-lubrificacao-sem-

oleo#.WTS2q8a1uM8. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo a lubrificação um processo 

fundamental dentro do ambiente industrial, foi 

observado que a tendência de evolução é 

clara, uma vez que a evolução tecnológica 

impulsiona o desenvolvimento dos mesmos 

para atender necessidades específicas que 

surgem no caminho. 

Foi observado também neste trabalho 

apresentado que nos dias atuais surgiu uma 

nova vertente que não pode ser mais 

ignorada e que norteia o futuro da 

lubrificação. Trata-se da sustentabilidade. Ela 

assunto fundamental no desenvolvimento de 

produtos e métodos de produção, e deve ser 

levada em consideração em todo ou qualquer 

projeto em desenvolvimento. Um exemplo 

muito claro disso é redução do desempenho 

de equipamentos e processos para que se 

ganhe um retorno sustentável e 

ecologicamente correto dos mesmos.  

Como a tecnologia dos produtos e métodos 

de produção tendem a evoluir ainda mais no 

futuro para se adequar a nova exigência 

mundial de sustentabilidade, o campo da 

lubrificação tem cum espaço amplo de 

pesquisas e desenvolvimentos. 
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Disponível em: www.unibh.br/revistas/exacta/ 
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