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Simpósio de Lubrificantes debate novas tecnologias 
 
A palestra que será proferida sobre os pré-requisitos de power cell para 
atendimento às novas demandas tecnológicas é um exemplo do foco que o IV 
Simpósio Internacional de Lubrificantes, Aditivos e Fluidos dará durante sua 
realização, em São Paulo, no próximo dia 27 de outubro .  
 

 

A palestra “Pré-requisitos de power cell para atendimento às novas demandas 

tecnológicas”, a ser apresentada que no IV Simpósio Internacional de Lubrificantes, 

Aditivos e Fluidos, dia 27 de outubro, Rafael Antonio Bruno,engenheiro de produto da 

Mahle Metal Leve S.A, elenca as demandas e os respectivos impactos que elas geram 

nos componentes de motores. “Serão apresentadas soluções para viabilizar a aplicação 

de algumas tecnologias e será reforçada a importância de que se tenha um 

desenvolvimento conjunto entre essas duas áreas para que se garanta a robustez e o bom 

funcionamento do sistema”, explica Bruno. 

 

O IV Simpósio Internacional de Lubrificantes, Aditivos e Fluidos, com o tema “Visão 

tecnológica dos lubrificantes automotivos” promovido pela Associação Brasileira de 

Engenharia Automotiva (AEA) será realizada no Hotel Renaissance, em São Paulo (SP) 

Nesta edição, o evento tem como objetivo apresentar informações atualizadas sobre os 

mecanismos dos óleos lubrificantes e aditivos para aplicações automotivas, bem como 

incentivar a discussão técnica sobre a contribuição desses produtos para assegurar 

ganhos e desempenho e qualidade aos seus usuários, o evento é a maior oportunidade de 

imersão em novas tecnologias e desenvolvimento profissional. 

 

A comissão organizadora do IV Simpósio Internacional de Lubrificantes, Aditivos e 

Fluidos, composta por Simone Hashizume [da JX Nippon Oil], Sérgio Viscardi 

[Ipiranga] e Pedro Belmiro [IBP], convidou grandes nomes do setor internacional de 

lubrificantes, aditivos e fluidos automotivos para debater as previsões do mercado na 

América do Sul com a presença de órgão governamentais e especialistas. 

 

As inscrições para o evento podem ser realizados por meio do link: 

 

 http://www.aea.org.br/sistema/lubrificantes/imprensa 


