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Resumo: Os motores de combustão interna são maquinas térmicas que convertem a energia química em energia mecânica, ou seja, 

permite que transforme calor em trabalho. O condicionador, é conhecido igualmente como redutor de atrito, ele foi elaborado para 

atuar sobre as peças metálicas, e umas das suas atribuições é potencializar os efeitos dos lubrificantes. O dinamômetro é um 

aparelho destinado a medir as principais grandezas produzidas por um motor, gerando gráficos de torque e potência em função da 

rotação do motor. O objetivo foi realizar uma análise antes e depois da aplicação do condicionador e verificar se houve redução do 

consumo ou manutenção do mesmo. Conclui-se que com a utilização do condicionador de metal, foi possível verificar certo ganho de 

potência visto nos gráficos, e também uma diminuição de consumo de combustível. 
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 Os motores de combustão interna são maquinas térmicas 

que convertem a energia química em energia mecânica, ou 

seja, permite que se transforme calor em trabalho. Por meios 

de ciclos termodinâmicos acontecem os processos de 

transformações, tais como, a admissão, a compressão, a 

expansão e a exaustão. De acordo com Costa (2002), o 

motor é a fonte de energia do automóvel, com a energia 

calorífica fornecida pela combustão da gasolina em energia 

mecânica, apto a transmitir os movimentos para as rodas. 

 Os condicionadores de metal são compostos 

desenvolvidos especificamente para aumentar a vida útil e 

melhorar a desempenho de componentes do motor.           

Eles utilizam o óleo lubrificante do motor apenas para serem 

espalhados pelo sistema e não alteram as características dos 

mesmos, portanto, não podem ser considerados como 

aditivos.  

Conclui-se que a utilização do Condicionador de Metal 

Mannol proporcionou certo ganho de potência visto nos 

gráficos, e também uma diminuição de consumo de 

combustível. Porém pelo curto período de tempo, ficam 

pendente os testes relacionados ao atrito e o desgaste nas 

peças do motor, porém este trabalho é só uma parte inicial 

sobre aplicação desse produto. Assim para trabalhos futuros, 

novos estudos de atrito e desgaste podem ser efetuados, 

levantando as questões pertinentes a viabilidade ambiental e 

econômica. 
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Os motores a combustão interna nos veículos automotores 

bicombustíveis, tem apresentado a cada ano que passa 

melhoria, seja em sua durabilidade, devido a escolha dos 

materiais, que são mais resistentes, ou em tecnologia em 

relação aos controles eletrônicos que auxiliam e gerenciam de 

melhor maneira e performance no seu funcionamento em 

relação as variáveis presentes, tais como, o tipo de 

combustível utilizado, temperatura, entre outras. Assim a 

justificativa do tema escolhido se dá pela melhoria em relação 

ao sistema de lubrificação e tribologia. 

O objetivo deste trabalho é testar o Condicionador de Atrito 

Mannol que foi desenvolvido e já está em comercialização no 

mercado automotivo brasileiro. 

• Realizar uma análise antes e depois da aplicação do 

condicionador e verificar se houve redução ou manutenção 

do consumo de combustivel. 

•  Construir um diagrama de potência gerada antes e depois 

da aplicação do produto, e certificar se houve incremento. 

• Com o auxílio do dinamômetro, averiguar os possíveis 

benefícios do motor com a aplicação do condicionador 

 4. METODOLOGIA  

   Para a realização deste trabalho, foi utilizada a 

metodologia de pesquisa experimental, que significa indicar um 

objeto a ser estudado. De acordo com Button (2012, p.06), no 

planejamento experimental, são pré-estabelecidos alguns 

ensaios ou critérios, com a finalidade de determinar a ação de 

várias variáveis nos resultados no processo de estudo. 

   Assim, neste estudo foram estabelecidos alguns ensaios 

para se determinar os objetivos propostos. 

  Em uma oficina automotiva especializada na preparação de 

veículos, foi levado o automóvel para os testes. O veículo 

estando na oficina realizaram-se as medições nas condições 

iniciais para fazer o comparativo antes e depois da aplicação 

do Condicionador de Atrito Mannol. Este automóvel é uma 

BMW modelo 328, do ano de 2000 com 2.8 de cilindrada, de 6 

cilindros em linha, com potência de 193CV. 

  5.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com o veículo na oficina foram feitas as medições com o 

dinamômetro, no qual foram fixados dois rolos presos no motor 

e o veículo estava preso no chão. O gráfico da Figura 3 mostra 

a medição, o veículo estava ligado em terceira marcha.  

 
 

Fonte: Próprio autor. 

Foram feitas mais três passagens iguais as três 

anteriormente efetuadas (antes do produto) e de acordo 

com o resultado a potência chegou a 167,4 WHP ou seja, 

um aumento de 7,8WHP que é o equivalente a 4,9%.  


