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A otimização dos sistemas de arrefecimento em veículos é um aspecto importante no processo de tornar os motores 
de combustão interna compatíveis com os requisitos cada vez mais severos de emissões de gases e consumo de 
combustível. Além da otimização da durabilidade e confiabilidade do sistema. A engenharia automotiva busca reduzir 
o custo de produtos com desempenhos cada vez melhores e passíveis de reciclagem. 

Embora os motores à combustão interna tenham evoluído muito, principalmente após a década de 1980 pelo au-
mento da eletrônica embarcada, a eficiência energética de um motor ciclo Otto moderno ainda varia na faixa de 20 a 
25% para taxas de compressão de 8:1 e 10:1, respectivamente. Assim, a maior parte da energia gerada pela queima 
do combustível é convertida em calor (cerca de 70%), ficando o sistema de arrefecimento do motor responsável pelo 
controle da temperatura dos fluidos e componentes mecânicos, evitando danos por superaquecimento. 

Estruturas e Otimização para os motores

O Segredo da tecnologia do 
Radiador Brasado para o Expandido1

P - Fonte de Energia

P2 - Energia liberada 
pelo escape

P1 - Energia recuperada 
em trabalho útil (na roda)

P3 - Energia dissipada no 
circuito de refrigeração 

P = P1 + P2 + P3

Balanço energético de um 
motor de combustão interna
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- Propiciar rápido aquecimento da câmara de combustão até a temperatura nominal de operação, durante partidas 
a frio;
- Controlar a temperatura do sistema para otimizar a combustão;
- Reduzir emissões.

Os núcleos dos radiadores nos veículos de passeio atuais são fabricados quase que exclusivamente em alumínio 
por questões de peso e custo, e esse material está cada vez mais sendo também utilizado em radiadores para uma 
grande variedade de veículos comerciais e caminhões no mundo todo. Existem duas configurações básicas 
(ou “tecnologias”) de montagem dos radiadores:

- Radiadores unidos ou montados mecanicamente (“tecnologia mecânica”);
- Radiadores soldados (ou brasados).

Também são funções do sistema de arrefecimento:

Radiadores Brasados e Expandidos

ENTRADA DE AR
TEMPERATURA EXTERNA

ENTRADA DE AR
TEMPERATURA EXTERNA

Vaso de 
expansão

GMV

Radiador Sensor de Temperatura

Bomba 
d’água

Radiador de 
aquecimento

Termostato

AR QUENTE 
SOB O CAPÔ

AR QUENTE 
DO HABITÁCULO

Os principais 
componentes 
do sistema 
de arrefecimento 
dos veículos
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- Apresentação dos componentes Brasados;
- Seus potenciais térmicos: aplicação em veículos de alta potência;
- Seus turbilhonadores efetuam com precisão e eficiência a troca térmica e também servem como filtros deixando 
passar apenas o ar;
- Nos radiadores brasados os tubos, aletas e coletores em alumínio têm em sua superfície um elemento denominado 
“clad”, uma liga de alumínio que se funde numa temperatura menor que a temperatura de fusão do alumínio. Os
subconjuntos ou núcleos de aletas, tubos e coletores são mantidos organizados sobre um berço de brasagem, e colo-
cados em fornos especiais para fusão do “clad”. Desta forma, diferentemente dos radiadores de tecnologia mecânica, 
onde os tubos fixam-se às aletas por expansão mecânica, nos radiadores brasados a fixação é feita por meio da solda 
de “clad” entre as superfícies de contato. O radiador brasado apresenta um desempenho térmico superior ao mecâni-
co de mesma dimensão, sendo utilizado em veículos com motorização acima dos 1.600cm3. O custo de fabricação de 
um radiador brasado é superior ao mecânico.

- Seus potenciais térmicos: aplicação em veículos de baixa potência;
- Apresentação dos componentes Expandidos;
- Suas aletas efetuam com precisão e eficiência a troca térmica;
- Quando o radiador é montado mecanicamente, a grade de arrefecimento é formada pelas aletas estampadas, 
montadas em torno de tubos redondos, ovais ou ovais chatos. As aletas, fixadas nos tubos por interferência mecânica, 
são corrugadas ou entalhadas nos ângulos retos na direção do fluxo de ar. Essa configuração apresenta um menor 
custo de fabricação e uma menor eficiência, sendo por isso geralmente utilizada para aplicações com motores menos 
potentes (1.000 cm3 a 1.600 cm3).

Radiador Brasado

Radiador Expandido ou Mecânico

Junção Tubo - Aleta
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Trata-se de uma espécie de trocador de calor que atua resfriando o ar que sai da turbina. A função da turbina é 
fornecer uma quantidade maior de ar aos cilindros, resultando em maior potência e torque. E para que isso ocorra, o 
ar que sai da turbina precisa ser resfriado e é aí que o Intercooler entra em cena.

Intercooler

- Ganho maior de potência e de torque para motores turbinados;
- Maior economia de combustível e durabilidade das peças do veículo.

Vantagens do Intercooler: 

- Verifique rachaduras e furos nas mangueiras e confira as abraçadeiras 
que fazem a vedação;

- Verifique se há vazamento de ar. Para isso, remova o Intercooler, ele 
geralmente é equipado na parte frontal do veículo. Com o Intercooler 
imerso na água, tampe uma das passagens e injete ar comprimido de baixa 
pressão pela outra. Verifique se há formação de bolhas, o procedimento é 
semelhante ao feito em pneus para checar se existe vazamento.

Teste no Intercooler
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- Componentes produzidos com alumínio de baixa qualidade;
- Troca térmica ineficiente;
- Tempo de vida útil muito menor;
- Solta resíduos de materiais no sistema;
- Entra em processo de oxidação acelerada em contato com aditivo concentrado e água de torneira.

- Componentes produzidos com alumínio 100% puro;
- Troca térmica mais eficiente;
- Tempo de vida muito mais longo;
- Não solta resíduos de materiais no sistema.

Desvantagens dos radiadores produzidos com alumínio 
de baixa qualidade

Benefícios dos radiadores 100% Alumínio
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Sabe aquele frentista CAMARADA que você já conhece e está acostumado, sempre quando vai abastecer o carro 
ele faz aquela perguntinha básica: “ Eai Chefe!!! Boora dar uma olhada na água?” Pois é. Ele está lembrando de um 
detalhe fundamental para a vida útil do motor do seu veículo. 

De forma bem direta, mostra que checar o nível da água é fundamental e que há um sistema todo que requer 
cuidados e muita atenção. Cuidar do sistema de refrigeração do motor do carro é importante para manter o veículo 
na temperatura ideal para o melhor funcionamento e economia de combustível. 

Mas tão importante quanto olhar o nível de água do radiador é saber o porquê e como funciona esse sistema. No 
sistema a ar, o arrefecimento ocorre quando o ar quente do motor é retirado para fora, direto no ambiente. Ele pode 
ser conduzido por efeito dinâmico ou pelas aletas de um ventilador. 

Motores com esse sistema não são muito comuns hoje em dia. Os sistemas mais modernos requerem uma maior 
complexidade devido à potência dos motores que temos atualmente. Para isso, o sistema de arrefecimento com 
água é mais eficiente.

Entenda a importância da refrigeração do motor do carro

Particularidades do 
Sistema Aberto e Fechado2

Radiador de óleo
Duto Ventilador

Entrada de Ar Frio

Saída de ArSaída de Ar Cilindro

Regulador 
de Ar

Termostato
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Das peças que compõem o sistema, podemos começar a falar do reservatório de expansão. É nele que a água fica 
armazenada e onde olhamos para checar se o nível está conforme recomendado.

Todo o líquido percorre por dutos e mangueiras. Saindo do reservatório de expansão, segue para o radiador, que é 
composto por canais, com formato de colmeia ou tubos que facilitam a passagem de ar. O radiador tem a função de 
fazer a troca do calor entre o ar quente e outra substância, geralmente líquidos. A passagem do ar tem por objetivo 
resfriar a água, que por sua vez também retirou o calor de outras peças.

O sistema possui sensores que captam a temperatura do motor. A válvula termostática é quem controla o fluxo e 
abre a passagem quando atingir a temperatura ideal.

Todo esse sistema precisa estar em ordem para evitar o que chamamos de superaquecimento do motor. Quando 
isso acontece, a junta do cabeçote pode queimar e danificá-lo, fundindo pistões e bielas e trazendo um prejuízo que 
poderia ser evitado se houvesse um cuidado com a refrigeração.

Sistema a água

As consequências de um superaquecimento do motor:

- Um motor refrigerado a ar é capaz de ser utilizado em aplicações onde haja restrições especiais, ou seja, é 
   proibido a instalação de um radiador;
- As aletas de refrigeração são capazes de permitir que o vento mova o ar aquecido para longe do motor;
- A parte superior do dissipador de calor no cilindro refrigerado a ar é mais larga e gera mais calor.

- Porsche usou esse propulsor nos modelo 356 de 1948 e série 911 a 993 de 1994 – 1998;
- Da junção Corvette e Bel Air surgiu o Corvair em 1959, mas ele não parecia um Chevrolet comum, tinha um 
6-cilindros boxer traseiro;
- Honda 1300 de 1969 não foi exceção. Seu 1.3 de quatro cilindros em linha a ar era diferente de tudo já visto na 
época: um sistema elétrico de ventoinhas ajudava a refrigerar o cofre e o habitáculo.

Um motor refrigerado a ar utiliza:

Modelos que usavam motor com arrefecimento a ar:
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- Propiciar rápido aquecimento da câmara de combustão até a temperatura nominal de operação, durante partidas a 
frio;
- Controlar a temperatura do sistema para otimizar a combustão;
- Reduzir emissões.

Também são funções do sistema de arrefecimento:

A - Aleta
B - Radiador
C - Bomba d’água
D - Válvula termostática
E - Sensor de Temperatura
F - Galeria de água
G - Válvula de ar quente
H - Trocador de calor
I - Mangueira inferior do radiador
J - Ventoinha
K - Tanque de água

I

A
B

K
J

C D E
F

G

H
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Sintomas, causas e defeitos3

O sistema de arrefecimento é responsável por manter o carro a uma temperatura ideal de funcionamento – sempre 
na faixa dos 90º Celsius. O trabalho é importante, pois o motor esquenta muito com todas as explosões da queima do 
combustível.
Então, é responsabilidade do sistema de arrefecimento manter o propulsor frio o suficiente para que as peças não 
derretam, mas não frio demais a ponto que o carro não funcione direito. 

Como funciona o sistema?

- Mangueiras
- Radiador
- Ventoinha
- Bomba d’água
- Vaso de expansão
- Válvula termostática

O sistema é composto por:

Mangueiras: 

Problema: Mangueira com bolhas ou deformação.
Causa aparente: Deficiência da estrutura interna.
Orientação: substituir o componente.

Radiador:

Problema: Diferença de temperatura no corpo do radiador.
Causa aparente: Deficiência do fluxo de aditivo.
Orientação: Verificar / substituir bomba d´água.

Acompanhe os principais defeitos que cada componente pode 
apresentar:
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Ventoinha:

Problema: Dificuldade de refrigeração após o reparo ou troca do radiador ou mangueira.
Causa aparente: Verificar a ligação elétrica da ventoinha e possíveis bolhas de ar no sistema.
Orientação: Repetir a operação inversa e verificar possível erro de montagem.

Bomba d’água:

Problema: Veículo aquecendo repentinamente parado ou estacionado.
Causa aparente: Verificar fluxo do aditivo no reservatório de expansão, o fluxo precisa estar constante.
Orientação: Verificar/trocar bomba d´água.

Válvula termostática:

Problema: Sistema de arrefecimento com excesso de pressão expandindo/endurecendo as mangueiras.
Causa aparente: Deficiência de fluxo do aditivo.
Orientação: Verificar/trocar válvula termostática.
Obs.: Fazer a troca da válvula termostática a cada 30.000 km

Junta de cabeçote:

Problema: Excesso de pressão, barulhos e bolhas no reservatório de expansão.
Causa aparente: É possível que a junta de cabeçote esteja com rompimento ou queimada em um dos cilindros.
Orientação: Utilizar a ferramenta especial teste de vazão de cilindro. Verificar cilindro por cilindro. Caso no texto 
apresente bolhas no reservatório de expansão, é possível afirmar com 100% de certeza que a junta está queimada. 



13
MENTE

Engraxa

Importância da manutenção do Sistema 
em regiões de altas temperaturas 4

Manutenção Preventiva:

É a revisão e troca de componentes do veículo em um intervalo de tempo recomendado pelo fabricante, com o objeti-
vo de manter a conservação e o bom estado do carro, de acordo com a quilometragem do veículo.

Manutenção Corretiva:

Acontece depois que o dano já aconteceu, ou seja, depois de uma quebra ou do mau funcionamento de algum compo-
nente do sistema. Essa é manutenção feita quando o dano causa a parada do carro, fazendo o motorista ficar na rua.

Importância da manutenção preventiva e corretiva

Radiador

Respeite o limite da troca do líquido de arrefecimento do radiador, 30 mil km ou 01 ano o que vier primeiro. Além 
de verificar todo o sistema de arrefecimento, você deve ter certeza de que o nível do líquido está correto e de que a 
mistura foi feita da forma certa. 

50% de aditivo concentrado + 50% de água desmineralizada

Tampa do reservatório de expansão

A tampa é responsável por manter a pressão adequada do sistema de arrefecimento, que varia entre 12 e 15 PSI. 
Após o desligamento do motor, o fluido de arrefecimento desce, e se a válvula de vácuo da tampa não estiver funcio-
nando, o vácuo que ainda está presente no sistema de ar pode fazer a mangueira arrebentar.

Manutenção preventiva dos componentes

Em determinadas regiões do país onde a temperatura é elevada, a probabilidade de acontecer um aquecimento é 
muito maior, com isso, temos que redobrar os cuidados e nos atentar ao correto procedimento de manutenção.
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Termostato ou Válvula Termostática

O termostato é uma válvula e um componente essencial do radiador. Se o termostato estiver preso ou travado, a água 
quente no sistema não passa de volta ao radiador para ser resfriado. Isso resulta em superaquecimento. Os termostatos 
são relativamente simples de substituir e pela falta de manutenção do sistema são as causas mais comuns do supera-
quecimento.

Bomba d’água

Ela é uma das principais peças do sistema de arrefecimento de um veículo, tendo como função colocar o líquido de 
resfriamento do motor em movimento.

Sensor de temperatura

Basicamente, o sensor de temperatura informa com a máxima precisão, para o painel do veículo, o valor exato da tem-
peratura do motor. Para medição da temperatura, esse sensor utiliza cera expansiva que faz o envio de sinais elétricos 
ao medidor no painel do veículo.
O sensor de temperatura deve ser checado a cada 30 mil quilômetros. Esse é um período base, que pode variar de 
acordo com o modelo de cada carro.

Eletro ventilador ou ventoinha

A ventoinha do radiador possui um pequeno motor elétrico que faz com que a hélice trabalhe apenas quando é estrita-
mente necessário, um dos momentos de sua maior utilização é quando o automóvel está parado no trânsito, e tem como 
objeto fazer com que o motor não sobreaqueça.
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Desempenho, tecnologia e performance5

O desempenho do sistema de arrefecimento dos motores, e de qualquer outro sistema ou componente do veículo, está 
diretamente relacionado a qualidade e ao correto processo de manutenção. A tecnologia fica por conta dos compo-
nentes que passam por constantes processos de inovação para atender as exigências dos novos veículos.

Como funciona o sistema?

Os fabricantes e entidades certificadoras são responsáveis por realizar a avaliação da performance através de um 
teste chamado ATB (“air to boil”). Para realização desse teste, o veículo em condições normais de uso é colocado em 
baixa velocidade (primeira marcha) e com uma grande carga rebocada (normalmente um veículo maior, carregado, 
engrenado e eventualmente acionando os freios).

Nestas condições limite, são medidas as temperaturas do ar, da água e do óleo. O sistema de arrefecimento, nestas 
condições extremamente adversas e por um tempo determinado, deve manter a temperatura da água abaixo da es-
pecificação máxima (diferencial acima da temperatura ambiente durante o teste e abaixo da temperatura de ebulição 
para a pressão de operação do sistema).

Superar este teste é o que garante que o motor não será danificado caso o carro fique por longos períodos parado 
num engarrafamento, ou suba uma serra, num dia escaldante, seguindo um lento caminhão. 
O teste é feito em pista, mas pode ser simulado em túnel de vento, dotado de dinamômetro de rolo.

Avaliação da performance

- Abastecer o Sistema com o fluido correto (50% de aditivo + 50% água desmineralizada);
- Não utilizar água de torneira, ela pode danificar o veículo pois contem muito cloro;
- Verificar o nível do líquido uma vez por semana com o motor do carro frio. Caso esteja abaixo do nível especificado 
no reservatório, verificar possível vazamento.

Cuidados preventivos
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