
1 

 

Universidade de Mogi das Cruzes – Campus Villa Lobos. 

ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DE CONDICIONADOR DE METAL PARA 

GANHO DE POTÊNCIAS E REDUÇÃO DE CONSUMO 

Caio Azevedo Marques de Souza 
Danilo Silva de Souza 

João Vitor Gouveia de Jesus Silva  
Orientador: Prof. Me. Dionisio Mateo Cardille  

RESUMO 

Os motores de combustão interna são maquinas térmicas que convertem a energia 
química em energia mecânica, ou seja, permitem que o calor se transforme em 
trabalho. O condicionador de metais é conhecido igualmente como redutor de atrito, 
e foi elaborado para atuar sobre os componentes metálicos internos no motor, sendo 
que uma de suas atribuições é potencializar os efeitos dos lubrificantes. O 
dinamômetro é um aparelho destinado a medir basicamente as resultantes do 
trabalho do motor (torque, revoluções e potência), gerando gráficos específicos para 
estas três grandezas. O objetivo deste estudo é realizar uma avaliação pré e pós 
aplicação do condicionador no motor e apurar quais são os ganhos reais em 
consumo de combustível e potencia nas rodas. Conclui-se que com a utilização do 
condicionador de metal foi possível certo incremento na potência aferida e 
consequente diminuição de consumo de combustível. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os motores de combustão interna são maquinas térmicas que convertem a 

energia química em energia mecânica, ou seja, permitem 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.  

  Segundo Brunetti (2012, pg. 36-37), o tempo de admissão é onde o cilindro é 

preenchido com a mistura ar e combustível se o motor for de injeção indireta de 

combustível ou apenas ar se for por ignição por compressão. Já no tempo de 

compressão a válvula é fechada, é há o deslocamento do ponto morto inferior (PMI) 
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até o ponto morto superior (PMS), assim comprimindo a mistura ou o ar até 

ultrapassar a taxa de admissão interna. 

No terceiro tempo que é a expansão, nas proximidades do PMS, ocorre a 

faísca que provoca a ignição da mistura e ou injetado o combustível no ar quente, 

dando início a combustão espontânea. Nesse processo de expansão realiza-se o 

trabalho positivo do motor, que é o trabalho útil. No último tempo o de exaustão, a 

válvula e escape é aberta, assim o pistão sai do PMI ao PMS, empurrando os gases 

queimados para fora do cilindro, depois disso reinicia o processo de admissão. Na 

Figura 1 pode-se observar os quatro tempos de funcionamentos do motor ciclo Otto. 

A Figura 2 mostra o diagrama p x v do ciclo ideal Otto-Diesel.  

Conforme sua utilização, os motores, devido ao próprio desgaste natural de 

componentes como anéis de pistão, pistões, cilindro entre outros, acabam perdendo 

o rendimento original. Devido às varias tipologias de desgastes possíveis há o 

surgimento de folgas e o acúmulo de carbonização em áreas tribologicas 

importantes. 

Figura 1 - Os quatro tempos do processo termodinâmico do motor ciclo Otto. 

 

Fonte: Silveira, 2020. 
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Figura 2 - Ciclo ideal Otto-Diesel. 

 

Fonte: Silveira, 2020. 

Em outras palavras, a capacidade de geração de energia de um motor a 

combustão interna é reduzida.  

Neste estudo foi utilizado um veículo com um motor que gera 193HP nominais 

(Horse Power - Cavalo Vapor), e aproximadamente 173WHP (Cavalo Vapor Roda), 

dados estes divulgados pela fabricante no ano de 2000. Vinte anos depois este 

mesmo veículo foi testado e verificou-se que houve 8% de redução na potência, ou 

seja, dos 193HP nominais observou-se 177,3HP e consequentemente para as rodas 

de 173WHP para 159,6WHP.  

Assim como qualquer outro equipamento, o automóvel necessita de 

manutenções preditivas e preventivas para minimizar o desgaste dos principais 

componentes e garantir a segurança e confiabilidade. Nessas circunstâncias o uso 

do condicionador de metal é uma escolha interessante para componentes sujeitos a 

lubrificação, por ter sido elaborado para atuar sobre as peças metálicas através do 

óleo, potencializando o fator lubricidade.  

Os condicionadores de metal são compostos desenvolvidos especificamente 

para aumentar a vida útil e melhorar o desempenho de motores, transmissões e 

demais aplicações correlatas. Tais produtos utilizam o óleo lubrificante apenas como 
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condutor para agirem nos componentes, não alterando nenhuma característica base. 

Assim sendo, não podem ser considerados como aditivos.   

Trata-se de um produto nanotecnologico de origem sintética, que adiciona 

proteção antioxidante e anticorrosiva ao óleo lubrificante.  

Sua finalidade principal é reduzir o atrito entre as peças, e consequentemente 

diminuir o desgaste dos componentes, aumentando sua durabilidade. 

Em função da menor força de atrito entre as partes durante os esforços 

mecânicos, há também uma redução de temperatura do óleo lubrificante e 

consequentemente do fluido de arrefecimento, redução de ruído e vibração, 

grandezas estas medidas de forma empírica e não demonstradas neste estudo. 

O dinamômetro é um aparelho destinado a medir a as principais variáveis do 

trabalho gerado por um propulsor ou veículo (revoluções, torque, potência, 

consumos, etc..) através da imposição de carga de força contraria ao movimento do 

eixo, convertendo-as em dados e gráficos. 

Um dinamômetro é uma ferramenta de serviço formada por três componentes 

principais: um conjunto de rolos, uma unidade de absorção, e um sistema de 

indicação de torque. Este é o equipamento ideal para usar na oficina, inclusive para 

integrar uma unidade de diagnóstico ou uma linha de testes de veículos.  

O funcionamento da versão inercial é baseado no cálculo das acelerações 

que o veículo imprime à massa do volante do dinamômetro. Este sistema é usado 

para medir potência, torque, velocidade e regime de rotações do motor.  

Os testes de funcionamento no caso deste estudo são suportados pelo 

sistema Dynotron através do uso do freio de correntes parasitas (freio 

eletromagnético) que permitem coletar dados que serão processados pelo software. 

2. JUSTIFICATIVA 

A temática escolhida neste trabalho tem como base a evolução dos motores a 

combustão interna, que tem direta relação com a redução de deslocamento 

volumétrico, aumento de torque e potencia através de sub sistemas como turbo 

compressores, sistemas de injeção eletrônica mais sofisticados e uso de materiais 

de liga em alumínio e silício, bem como compósitos de polímeros.  
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Assim a justificativa do tema escolhido se dá devido à melhoria em relação ao 

sistema de lubrificação, já que ainda hoje no Brasil muitos lubrificantes são 

aprovados pelas agencias reguladoras de petróleo em suas devidas classes de 

aditivos e viscosidade, mas ainda não estão a altura de seus pares comercializados 

em países da Europa ou Estados Unidos por exemplo. O Condicionador de Atrito 

acaba por melhorar os sistemas tribologicos justamente pelo complemento químico 

cedido aos componentes. 

Hoje em dia temos uma busca mundial por novas fontes de fornecimento de 

combustíveis. Os motores elétricos e conjuntos híbridos estão em evidencia, pois 

apresentam relativa economia operacional e emissão de poluentes mais limpa (sem 

aqui entrar no mérito da poluição devido a obtenção das matérias primas para as 

baterias).  

Assim, observados esses fatores, os condicionadores trazem uma maior 

viabilidade econômica aos motores a combustão interna. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é testar o Condicionador de Atrito Mannol que foi 

desenvolvido para ser comercializado no mercado automotivo brasileiro, com 

formulação diferente daquele destinado ao mercado Europeu vendido pela 

fabricante e produzido na Lituânia. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar uma análise pré e pós aplicação do condicionador, averiguando os 

resultados de consumo de combustível. 

 Construir um diagrama de potência gerada antes e depois da aplicação do 

produto, avaliando o comportamento das referidas curvas.  

 Tais dados foram obtidos através dos ensaios dinamométricos antes e após a 

aplicação do condicionador 
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4. METODOLOGIA  

Utilizou-se 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 trabalho foram preconizados alguns ensaios para se determinar 

os objetivos propostos.  

O veiculo foi testado em uma oficina automotiva especializada na preparação 

de motores na cidade de São Bernardo do Campo.  

Primeiramente foram realizadas as medições nas condições iniciais para fazer 

o comparativo pre e pós aplicação do Condicionador de Atrito Mannol. Este 

automóvel é uma BMW modelo 328, produzido no ano de 2000 com 2.8 litros de 

cilindrada e 6 cilindros em linha, com potência declarada de 193CV. 

O consumo de combustível foi o primeiro a ser determinado pelo  

dinamômetro de chassi, por meios dos ciclos de condução cidade/rodoviário, com o 

auxílio da norma NBR 7024/2017, na qual verifica-se a temperatura durante o 

processo de abastecimento no automóvel. Os abastecimentos foram feitos no 

mesmo posto de combustível e utilizado o mesmo tipo gasolina (de acordo com o 

estabelecimento vindas da mesma refinaria). 

No segundo ensaio foi feito a troca do óleo lubrificante do motor. Foi 

adicionado 200 mililitros do Condicionador de Atrito Mannol diretamente no óleo. 

Desta forma foi possível realizar a análise do consumo de combustível e 

unidades de trabalho, antes e após a adição do produto no motor. Por meio do 

computador de bordo do próprio veículo, é possível identificar se houve a diminuição 

do consumo, em seguida feita a análise de potência.  

O dinamômetro utilizado no processo é o mesmo em todas as etapas, ainda 

sendo padronizados o nível do óleo lubrificante do motor, a pressão de pneus e a 

quantidade de combustível utilizado no tanque. O veículo rodou com uma velocidade 

constante de 80Km/h.  
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Tribologia 

A tribologia (termo oriundo do vocabulário grego “esfregar”) trata-se de uma 

ciência relativamente moderna já que seus estudos começaram a ser desenvolvidos 

na década de quarenta. O objeto de estudo da tribologia é o conhecimento de atrito, 

desgaste e lubrificação (MENDES, 2014, p.31). 

Quando existem movimentos relativos em superfícies em contato, há um 

aumento do atrito, e consequentemente, algum tipo de perda de material por 

desgaste. Uma boa opção para tentar limitar essas perdas e, com isso, aumentar um 

pouco mais a sua durabilidade é a aplicação de óleos lubrificantes que impeçam o 

contato entre as peças (JUSTE, 2012, p.37). 

5.2 Atrito  

A palavra atrito vem do termo “fricarie”, que significa esfregar, podendo ser 

ainda definido como a resistência detectada por um corpo deslizando sobre outro. 

(BLAU, 2009, p.1). Em muitas ocasiões quando corpos ou em substâncias se 

movem um em relação um ao outro, pode-se observar o atrito ocorrendo, ou seja, há 

uma perda gradativa de energia cinética (SEMBARSKI, 2018, p.10). 

Em um estudo realizado pela Universidade de São Paulo (USP), em relação 

ao atrito nas partes do motor, quando mais lubrificados estão os componentes, mais 

poderão gerar uma economia de combustível. Por conseguinte quanto menor o 

atrito, menor será o desgaste sofrido do motor e tão menor será o consumo.  

5.3 Desgaste 

          Na análise de desgaste, podemos destacar suas quatro variações, sendo 

abrasão; adesão, corrosivo e por fadiga. De acordo com a norma DIN 50320, 

desgaste é um processo quando há perda de material na superfície de um corpo 

solido devido a ação mecânica.  

Um dos principais mecanismos de falhas observados nos componentes em 

qualquer tipo de máquina é o desgaste, principalmente quando ocorrem movimentos 
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relativos à outra superfície (JUNIOR, 2014, p.32). Para os quatro modos de 

desgaste, têm-se as seguintes definições segundo Obara (2018, p.5-6): 

 Adesão: desgaste produzido pela junção localizada entre superfícies sólidas em 

contato ocasionando transferência de material entre duas superfícies ou perda de 

uma delas. 

 Abrasão: desagaste produzido por partículas duras ou protuberâncias forçadas 

contra e movendo-se ao longo de uma superfície sólida. 

 Corrosivo: formação de produtos de reação química como resultado de 

interações química entre os elementos de um tribossistemas iniciados por ação 

tribológica.  

 Fadiga: desgaste de uma superfície sólida caudado por fratura decorrente da 

fadiga do material.  

5.4 Lubrificação 

Quando há a incorporação do lubrificante em um sistema, provoca-se um 

menor desgaste dos materiais envolvidos. (MENDES, 2014, p,42). A lubrificação 

auxilia também na redução de atrito e na redução da temperatura de trabalho que as 

peças em movimentos sofrem, na refrigeração, limpeza e proteção contra a 

corrosão.  

Segundo Kimura, (2010, p.52), a lubrificação pode ocorrer em diferentes 

formas, devido a temperatura, das propriedades físicas e químicas do lubrificante, da 

geometria dos corpos, da carga, entre outros fatores.  

A lubrificação apresenta-se basicamente de cinco maneiras: lubrificação 

hidrodinâmica, hidrostática, elasto-hidrodinâmica, limite e de filme sólido. Segundo 

Shigley (1984) nos fornece as seguintes definições: 

 Lubrificação Hidrodinâmica: É aquela em que as superfícies do mancal, que 

suportam a carga, estão separadas por uma película de lubrificante levemente 

espessa prevenindo o contato metal-metal.  

 Lubrificação Hidrostática: Com a introdução de lubrificante do tipo água, ar ou 

óleo, dentro na área carregada do mancal, a pressão alta, suficiente para separar 

as superfícies com uma película de óleo relativamente espessa.  
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 Lubrificação Elasto-hidrodinâmica: Fenômenos que ocorrem quando o lubrificante 

é introduzido entre as superfícies que estão em contato de rolamento. 

 Lubrificação Limite: as maiores asperezas são separadas pela película 

lubrificante apenas por espessuras moleculares. Devido a algumas causas, tais 

como aumento da carga do mancal ou aumento da temperatura do lubrificante 

observa-se a diminuição da viscosidade.  

 Lubrificação de filme sólido: Quando os mancais devem operar a temperaturas 

extremas, deve-se usar uma película de lubrificante sólido, tal como o grafite ou 

bissulfeto de molibdênio, porque os óleos comuns não são satisfatórios neste 

caso. 

5.5 Lubrificantes  

5.5.1 Óleos Básicos 

Derivados de petróleo são a principal matéria-prima utilizada para a 

fabricação de óleos lubrificantes acabados. Estes são aplicados em automóveis e 

maquinários industriais, com o objetivo de evitar danos causados devido a atrito, 

desgaste do material, corrosão, além de melhorar a durabilidade para o 

equipamento. (CANCHUMANI, 2013, p.08). 

5.5.2 Aditivos  

Os aditivos são conhecidos como compostos químicos utilizados como 

soluções para problemas que ocorrem nos óleos lubrificantes devidos as várias 

condições, formas e meios ao qual era apresentado, correspondendo de 10% até 

20% do produto acabado. (SILVA, 2013, p.29). 

5.5.3 Condicionador de Atrito Mannol 

Trata-se de um produto de terceira geração, já não sendo mais utilizado a 

terminologia “metal”, mas sim “atrito”. Foi desenvolvido pelo distribuidor no Brasil sob 

licença da fabricante na Alemanha para agir na redução do atrito e aumento da vida 

útil dos componentes metálicos. O Condicionador de Atrito trabalha através do óleo 

lubrificante e não é quimicamente miscível ao mesmo. 
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6. VIABILIDADE AMBIENTAL  

A viabilidade ambiental deve ser realizada antes de iniciar qualquer projeto. 

Por meio desse estudo é possível analisar se existe alguma restrição para qualquer 

tipo de implantação ou uso de algum produto que possa agredir o meio ambiente, 

através de uma análise completa a respeito do meio ambiente, analisando os 

biomas, população e recursos ambientais. 

Um dos grandes desafios da sociedade é em relação à questão energética, 

pois pode-se observar a redução das reservas petrolíferas mundiais, onde são  

notáveis os impactos ambientais causados pelo crescimento exponencial da 

população mundial, a escassez dos recursos naturais, a demanda excessiva pela 

oferta de energia, entre outros fatores. Isso tudo tem levado ao aumento das fontes 

poluentes. (CABRAL, 2012, p.01). 

7. 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 preso no chão através de 

cintas de segurança. Na primeira medição foram feitas três passagens. Observaram 

os seguintes dados na Tabela 1 a seguir.  

Tabela 1 - Primeira medição com dinamômetro condição inicial do veículo. 

Cavalo Rodas (WHP) Velocidades (Km/h) 

159,6 40 a 160 

Fonte: Próprio autor. 

O gráfico da Figura 3 mostra a medição, o veículo estava ligado em terceira 

marcha. Realizou-se o teste de potência, com o veículo em movimento, no piloto 

automático, com uma velocidade de 80Km/h, onde verificou-se também o consumo 

médio para a mesma velocidade, sendo este de 20Km/l, conforme a Figura 4. 
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Figura 3 - Gráfico de potência 

 

Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 4 - Consumo médio visto no painel. 

 

Fonte: Própio autor. 

O gráfico e a tabela mostram a condição inicial do veículo antes da aplicação 

do Condicionador de Atrito Mannol.  
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Após tais medições, o veiculo foi desligado e o frasco de 200 mililitros do 

Condicionador de Atrito Mannol foi adicionado ao óleo lubrificante.  

O passo seguinte foi um período de rodagem para circulação do produto no 

motor, tendo sido estipulado 20 kilometros de percurso no dinamômetro. 

Iniciaram-se as três medições (ou passagens) em condições idênticas às 

iniciais, porem desta vez com o Condicionador de Atrito já atuando no motor.  

Desta forma a potência chegou a 167,4WHP, ou seja, um aumento de 

7,8WHP - equivalente a 4,9%. Nas Figuras 5 e 6 é possível ver os novos resultados 

após aplicação do condicionador.  

Figura 5 - Gráfico da potência após aplicação do condicionador de metal. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 6: Novo consumo médio. 

 

Fonte: Próprio autor. 

O gráfico da Figura 7 mostra a potência antes e depois do produto juntos. O 

gráfico foi obtido pelo software do dinamômetro. 

Figura 7: Gráfico Dynotron. As potências antes e depois da aplicação do condicionador. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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O resultado foi de 21,7km/l e isso significa uma diminuição de 8,5% no 

consumo, desconsiderado qualquer arrasto aerodinâmico. Ressalta-se que neste 

tipo de ensaio apenas o eixo traseiro é tracionado, portanto a diferença no uso diário 

deve apresentar-se um pouco menor. Desta forma o produto apresenta-se bastante 

vantajoso. 

8. CONCLUSÃO  

Conclui-se que com a utilização do Condicionador de Atrito Mannol foi 

possível verificar certo ganho de potência visto nos gráficos e também uma 

diminuição de consumo de combustível. Porém pelo curto período de tempo, ficam 

pendentes os testes relacionados ao atrito e o desgaste nos componentes internos  

do motor. Este estudo é só uma parte inicial sobre aplicação desse produto. Assim 

para trabalhos futuros, novos estudos sobre o atrito e desgaste serão concluídos 

além das questões pertinentes a viabilidade ambiental e econômica.  
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