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Objetivo: O objetivo é estabelecer o melhor óleo lubrificante a ser utilizado no motor
Brigss & Stratton 10HP, indicado para a competição Baja SAE.O lubrificante ideal é
aquele que se adaptar melhor às condições de temperatura e potência do motor, sendo
capaz de melhorar o desempenho do mesmo para acompetição. Metodologia: Com o
intuito estabelecer parâmetros de comparação e assim definir o melhor lubrificante,
foram desenvolvidos os testes de: densidade, viscosidade e teor de cinzas, que são
alguns dos ensaios que caracterizam os óleos lubrificantes. Os ensaios foram
realizados com óleos de viscosidade 5W30 e 20W50, novos, e depois de serem
utilizados no motor Brigss & Stratton 10HP durante uma hora e meia, a uma rotação
de 3800 RPM, simulando assim as condições de trabalho durante a competição. O
resultado dos cálculos e as variações encontradas foram inseridas em gráficos para
posterior análise. Resultados: O gráfico de viscosidade cinemática mostrou que nas
três marcas de óleo 5W30, e também na de 20W50, houve um ligeiro aumento da
viscosidade. Contudo, todos se saíram bem nesse ensaio, já que o ideal é evitar a
redução da resistência ao escoamento. Através da análise do gráfico da densidade,
notou-se um aumento da massa específica, em dois, dos três fabricantes do óleo de
viscosidade 5W30, e uma grande queda da densidade do óleo 20W50. Nos óleos 5W30
essa diminuição foi devido à contaminação por combustível, uma vez que sua baixa
viscosidade não permitiu a vedação entre a camisa e o êmbolo do motor. Já no óleo
20W50, a grande diminuição foi devido à contaminação por produtos de menor
densidade, afinal, este foi utilizado no motor após os testes com os óleos de
viscosidade 5W30.A partir da análise do gráfico do teor de cinzas, pode-se concluir
que tanto os óleos 5W30 quanto o 20W50 apresentaram grande queda de sua
porcentagem de cinzas após a utilização dos mesmos no motor. Nos óleos de dois
fabricantes do 5W30 a porcentagem de cinzas chegou a zero, enquanto o óleo 20W50
foi o que obteve menor variação.
 Conclusão: Em suma, o óleo apontado como o ideal para a utilização no motor é o de
viscosidade 20W50, por ser o lubrificante que obteve os melhores resultados perante
os testes, demonstrando sua superioridade no que diz respeito às funções do mesmo.
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