
AEA divulga programação de evento de lubrificantes 
  

O VIII Simpósio Internacional de Lubrificantes, Aditivos e Fluidos, promovido 

pela AEA - Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, agendado para o dia 

28 de outubro, no Milenium Centro de Convenções, em São Paulo (SP) é dedicado 

a especialistas, profissionais e representantes da indústria automotiva.  

  

O evento pretende estimular debate técnico sobre como esses produtos podem contribuir 

para assegurar ganhos de desempenho e qualidade aos usuários finais dos veículos 

automotores, e estimular o debate técnico de alto nível entre os participantes, com 

respeito à contribuição destes produtos para assegurar ganhos de desempenho e 

qualidade aos usuários finais dos veículos automotores. 

  

A comissão organizadora de Lubrificantes da entidade é composta por Simone 

Hashizume, da JX Nippon Oil, Sérgio Luiz Viscardi, da Ipiranga, e Everton Gonçalles, 

da ESG Consultoria. “Nesta oitava edição, pretendemos levar aos participantes 

informações sobre a grande transformação que a indústria de lubrificantes está 

passando para auxiliar as novas tecnologias automotivas em relação ao aumento da 

eficiência energética.”, diz Viscardi. 

  

No total, 10 palestras serão ministradas por especialistas renomados do segmento, sendo 

uma delas pela Comissão Técnica da entidade. Dois Painéis também compõem a 

programação: “Veículos Leves” e “Veículos Pesados”. Confira abaixo os palestrantes 

que já estão confirmados: 

  

- Vitor Klizas, Jato Dynamics – Palestra de Abertura 

- Sergio Viscardi, Ipiranga e AEA - Palestra da Comissão Técnica de Lubrificantes 

AEA 

- Taco van der Maten, Panalytical - Analyzing the life cycle of low viscosity grade 

lubricants for improved energy efficiency 

- Gregorio Manuel Garrido Urdaneta, Afton  Chemical - Direct Injection: New 

challenges to lubricants 

- Margareth Carvalho, Infineum – Motocicletas 

- Martin Stork , Global Driveline Manager, Petronas - New technologies for energy 

saving in MTF  

- Thiago Trecenti, Lwart - Óleos lubrificantes para motores diesel 

- Fabio Jacoby, Lubrizol - Lubrificantes para diferenciais com especificações globais e 

seus benefícios quando usados em condições brasileiras de operação   

- Rafael Ribeiro, Oronite - Desenvolvimentos acerca de eficiência energética e outras 

tendências que impactam a nova geração de lubrificantes para HD  

  

A programação completa do evento pode ser consultada no site da 

entidade: http://aea.org.br/v1/calendario/calendario-2015/viii-simposio-internacional-

de-lubrificantes-aditivos-e-fluidos/  
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