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AUTOR: GABRIEL KUNTZER 
ORIENTADOR: MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 17 de julho de 2015. 
 

 

A performance requerida pelos motores de combustão interna atuais vem 
aumentando a demanda dos sistemas de arrefecimento. Além disso, em competições 
do tipo formula, como Formula SAE, a utilização de aparatos aerodinâmicos 
acarretaram novos problemas a respeito de restrições de ar, exigindo um estudo mais 
aprofundado na área de transferência de calor. O sistema de arrefecimento ideal, 
neste caso, utiliza um trocador de calor que manterá o motor na temperatura ótima de 
trabalho. Para possibilitar isso, esse trabalho apresenta métodos para avaliar 
trocadores de calor e para prever o calor gerado pelo motor. A fim de adquirir os dados 
necessários para a análise, alguns experimentos foram realizados, a vazão da bomba 
de água foi medida e sensores de temperatura adicionados nos fluidos quente e frio. 
O fluxo de ar através do radiador se mostrou um fator muito importante nessa situação, 
tentando prevê-lo simulações de CDF foram utilizadas em conjunto com cálculos a 
partir dos dados experimentais. Para avaliar os métodos, comparações são feitas 
buscando a melhor aproximação com o caso real. Compreendendo que o sistema de 
arrefecimento atual não é o ideal, algumas modificações são propostas buscando 
confiabilidade e redução de massa. 

 

Palavras chave: Formula SAE, motor, sistema de arrefecimento, efetividade-

NTU, trocador de calor.



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Course Conclusion Work 
Mechanical Engineering Course 

Federal University of Santa Maria 
 
 

ANÁLISE DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE UM 
PROTÓTIPO DO TIPO FORMULA SAE 

AUTHOR: GABRIEL KUNTZER 
ADVISER: MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS 

Defense place and date: Santa Maria, July 17th, 2015. 
 

 

The performance required by the actual internal combustion engines have 
increased the demands on the cooling system. In addition, in formula style 
competitions like Formula SAE the use of aerodynamics brought new problems about 
airflow restriction, requiring a complex study in the heat exchange area. The ideal 
cooling system in this case uses a heat exchanger that will maintain the engine on the 
optimum working temperature. To make this possible the paper presents a methods of 
evaluating heat exchangers and to predict the heat generated by the engine. In order 
to get the data needed for the analysis, some experimental measurements are made, 
the water pump flow rate are measured and temperature sensors are added to both, 
cold and hot, fluids. The air velocity profile through the radiator core showed to be a 
very important factor in this situation, trying to predict it, CFD simulations have been 
used. Evaluating the methods, comparisons are performed looking for the best 
approximation with real case. Realizing that the actual cooling system is not the ideal, 
some modifications are proposed looking for reliability and mass reduction. 

 

Key Words: Formula SAE, engine, cooling system, effectivity-NTU, heat 

exchange. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento de automóveis na atualidade deve considerar muitos 

parâmetros de projeto. Na parte de powertrain, além de objetivos claros como torque, 

potência e eficiência, deve-se alcançar uma rejeição de calor para o ambiente de 

modo que não ocorra o superaquecimento do sistema. 

De acordo com Korczak (2009), a indústria automotiva está constantemente 

procurando por inovações e melhora de performance dos veículos. Da mesma 

maneira, os motores estão se tornando mais compactos e potentes, aumentando a 

demanda dos sistemas de arrefecimento responsáveis por manter a temperatura ideal 

de trabalho. A busca pela eficiência também se volta para a parte aerodinâmica, onde 

se procura minimizar o arrasto do sistema, minimizando o consumo de combustível. 

Em projetos como o Formula SAE isso não é diferente, o projeto de powertrain 

é realizado a partir da escolha do motor, desenvolvimento dos sistemas de admissão 

e exaustão, mapeamento da ECU e desenvolvimento do sistema de arrefecimento, 

que depende de todos fatores anteriores por ser fruto da rejeição de calor causada 

pela combustão. 

Tanto no projeto de veículos de passeio quanto no de protótipos de competição 

as condições de trabalho do motor devem ser avaliadas para que o sistema seja 

dimensionado de maneira correta e mais eficiente. 

Diante desses desafios esse trabalho visa analisar o sistema de arrefecimento 

a ser utilizado em um motor de 4 cilindros, naturalmente aspirado e com 600 cm³ de 

deslocamento volumétrico utilizado em um protótipo desenvolvido para participar da 

competição estudantil Formula SAE pela equipe Formula UFSM.  

A competição Formula SAE é uma competição que visa preparar os estudantes 

para o mercado de trabalho, principalmente no ramo automotivo. Suas etapas ocorrem 

em quatro dos cinco continentes, onde os estudantes mostram o resultado do desafio 

que receberam, de estabelecer-se como uma pequena empresa, projetar, fabricar e 

testar um protótipo open-wheel de corrida em provas estáticas e dinâmicas. Também 

é avaliado o conhecimento dos integrantes, a partir da apresentação de projeto, 
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relatório de custos entre outras provas. Tudo é limitado por um regulamento 

estabelecido pela SAE, Society of Automotive Engineers. 

No Brasil a competição Formula SAE teve início em 2004, e até hoje o número 

de equipes participantes vêm aumentando.  

A equipe Formula UFSM foi fundada em 2010 e apesar do pouco tempo de 

existência hoje pode ser considerada uma das melhores equipes do Brasil, com um 

vice campeonato na competição nacional em 2012, um terceiro lugar em 2014 e duas 

participações na competição internacional FSAE West, em 2013 e 2015. 

 

 

1.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar as características do sistema de arrefecimento de um veículo de 

competição e propor mudanças visando a manutenção da temperatura e melhor 

eficiência do conjunto a partir de métodos analíticos e experimentais. 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

1 Caracterizar o sistema utilizado e possíveis opções. 

2 Propor cálculos através de métodos já desenvolvidos, para uma análise de 

desempenho. 

3 Através de dados de pista e simulações, definir o perfil de rejeição de calor do 

motor na condição que será utilizado. 

4 Através dos métodos disponíveis definir as vazões massicas que atuam no 

sistema. 

5 Obter dados experimentais de transferência de calor e comparar com os dados 

calculados. 

6 Propor melhorias no sistema utilizado visando melhor eficiência. 
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1.3 Delimitação do tema 

 

 

Quando um motor está sob determinada condição de uso, sabe-se que sua 

temperatura deve ser mantida constante a um valor que não prejudique seu 

funcionamento. Assim deverá ser definido um valor de temperatura ideal para o 

sistema em estudo. 

O problema, na análise de trocadores de calor está em manter a temperatura 

constante, ou seja, rejeitar todo o excesso de calor produzido a partir do momento em 

que o motor chega à temperatura de trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Calor em motores de combustão interna 

 

 

Segundo Heywood (1988), tratando de motores de combustão interna, o ciclo 

de combustão é responsável pela produção de calor, nos demais ciclos (três quando 

se tratando de um motor de quatro tempos) o fluxo de calor é essencialmente zero. 

Picos de temperatura durante a combustão podem chegar a 2500 K sendo que os 

materiais utilizados na construção da câmara de combustão são limitados a valores 

muito menores. O gradiente de temperatura entre a câmara de combustão e o 

ambiente causa um fluxo de calor que varia de acordo com a posição na câmara de 

combustão e pode chegar a calores de 10 MW/m² durante o ciclo de combustão. Tudo 

isso acontece em locais com temperatura limitada. Para evitar fadiga térmica, motores 

fabricados em ferro fundido devem ser mantidos abaixo de 400°C e em alumínio 

abaixo de 300°C, mas considerando fatores limitantes na lubrificação, para manter a 

película de óleo lubrificante a temperatura não deve ultrapassar 180ºC. 

A figura 1 apresenta valores de fluxo de calor (MW/m²) na parede do cilindro 

para um motor de combustão interna. Nela pode ser observado os maiores valores de 

fluxo de calor em pontos próximos ao processo de combustão. 
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Figura 1 – Fluxo de calor em um motor de combustão interna. Fonte: Brunetti (2012). 
 

 

A transferência de calor também afeta a performance, eficiência e emissões de 

um motor de combustão interna. Para uma determinada massa de combustível dentro 

do cilindro quanto maior for a transferência de calor das paredes do cilindro menor 

será a temperatura média e pressão dos gases da combustão, reduzindo o trabalho 

por ciclo que é transmitido para o pistão. O atrito tanto é afetado pela transferência de 

calor quanto contribui para a geração de calor. 

 

 

2.1.1 Temperatura de trabalho 

 

 

A importância da troca de calor em um motor de combustão interna não está 

apenas ligada a resistência dos materiais, mas também a consumo de combustível, 

eficiência e emissões. Segundo Jilear (2008) um motor em operação abaixo da 

temperatura ideal causa um grande aumento no consumo de combustível. 

Testes realizados por Taylor et al (2013) mostraram que em situações reais de 

utilização motores em fase de aquecimento, mesmo os de baixo volume deslocado, 

consomem acima de 18 % do combustível quando estão operando com temperaturas 

do óleo abaixo de 80ºC. Invertendo a situação, na concepção de Jilear (2008) operar 
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um motor acima da temperatura máxima reduz a viscosidade do óleo causando um 

aumento do atrito e do desgaste, consumo excessivo de óleo e redução de potência. 

De acordo com Kumar e Shendge (2010), a temperatura anterior ao radiador, 

que é aproximadamente a temperatura de operação do motor, é de grande interesse 

para determinar a performance térmica de um sistema de arrefecimento, portanto, é 

um parâmetro fundamental para análises térmicas. Além disso, Persaud (2007) 

reforça que determinar a temperatura ideal de trabalho de um motor é a chave para o 

desenvolvimento de um sistema eficaz, uma vez que o projetista sabe quanto de calor 

é rejeitado pelo motor o próximo passo é determinar a temperatura ideal para a melhor 

performance. 

Um teste em dinamômetro de bancada foi realizado por Persaud (2007) da 

Universidade de Toronto utilizando um motor com características muito próximas do 

motor utilizado pela equipe Formula UFSM. Visando encontrar a temperatura ideal de 

trabalho a plena carga o autor utilizou o torque gerado como fator de avaliação. O 

resultado encontrado foi um maior torque para a temperatura de trabalho de 70ºC, 

com um decréscimo de 3,5% no torque para a temperatura de 95ºC. No entanto o 

projeto de um trocador de calor para operar a uma temperatura de 70ºC demandaria 

um sistema mais robusto, de maior massa. Sendo que a diferença encontrada pelo 

autor entre 70ºC e 90ºC é de aproximadamente 2%, considerou-se vantagem utilizar 

a temperatura de 90ºC como objetivo do sistema. 

 

 

2.1.2 Conversões de energia 

 

 

As variações de temperatura e pressão dentro do cilindro de um motor ocorrem 

devido a conversão da energia proveniente do combustível em diversas outras formas. 

Segundo Korczak (2009), baseando-se em literatura, a porcentagem de energia 

proveniente do combustível consumido por um motor de combustão interna que 

deverá ser dissipado pelo sistema de arrefecimento é de 18% a 35%, dependendo da 

condição de carga em que o motor é aplicado. Já na concepção de Hochkonig e 

Rauser (1992), para motores de alta performance submetidos a carga total, cerca de 

18% da energia proveniente do combustível é destinada ao sistema de arrefecimento. 
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Em adição, segundo Keykirch et al (2013), um modelo de simulação tem sido 

desenvolvido pela FEV GmbH em parceria com o Instituto de Motores de Combustão 

da Universidade de Aachen (VKA), mostrando o layout de um sistema de 

arrefecimento ideal para um motor. O estudo mostra que o calor dissipado pelo 

radiador tem aproximadamente a mesma porcentagem de energia que o trabalho útil 

proveniente do combustível. O diagrama de energia da Figura 2 demonstra o estudo. 

 

 

 

Figura 2 - Diagrama de energia para um motor de combustão interna. Fonte: 
Keykirch et al (2013). 

 

 

2.2 Mecanismos de transferência de calor 

 

 

Segundo Çengel e Ghajar (2012) o calor é uma forma de energia que pode ser 

transferida de um sistema para outro como resultado de uma diferença de 

temperatura. Esse fenômeno pode acontecer de três modos diferentes, a condução, 

a convecção e a radiação. 
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2.2.1 Condução 

 

 

A condução ocorre a partir da transferência de energia entre partículas vizinhas, 

pode ocorrer em sólidos, líquidos e gases. Sua taxa depende da geometria, da 

espessura, do tipo de matéria, e da diferença de temperatura a que o meio está 

submetido. 

A lei de Fourier para a condução térmica expressa a taxa de condução de calor 

a partir da equação 1, onde k é a condutividade térmica do material e dT/dx é o 

gradiente de temperatura. 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
     (1) 

De acordo com Heywood (1988), o calor é transferido por condução através 

dos pistões, anéis, bloco e coletores, ou seja, por todas as partes metálicas que estão 

em contato. 

 

 

2.2.2 Convecção 

 

 

A convecção é a transferência de energia entre uma superfície sólida e um 

líquido ou gás adjacente, que está em movimento. Quanto mais rápido for o 

movimento do fluído, maior será a transferência de calor por convecção. 

Quando o fluído é forçado a fluir sobre a superfície por meios externos, como 

uma ventoinha, a convecção é chamada convecção forçada. Em contrapartida, se o 

movimento do fluído é causado apenas pelas forças de flutuação decorrentes da 

variação de temperatura no fluído, pode ser chamada de convecção natural. 

A equação 2 representa a lei de Newton do resfriamento, onde h é o coeficiente 

de transferência de calor por convecção (W/m².K) e As é a área superficial por meio 

da qual a transferência de calor ocorre. Ts é a temperatura da superfície e T∞ é a 

temperatura do fluído suficientemente longe da superfície. 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞)         (2) 

Segundo Heywood (1988), o calor é transferido por convecção forçada dos 

gases presentes dentro do cilindro para todas as partes do motor que estão ligadas a 
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câmara de combustão, como o cabeçote, válvulas, paredes do cilindro e pistão, 

durante todos os ciclos. O mesmo processo ocorre das paredes do cilindro para o 

fluido de arrefecimento e do pistão para o lubrificante. O calor transferido do motor 

para o ambiente também ocorre por meio da convecção. 

 

 

2.2.3 Radiação 

 

 

Conforme Çengel e Ghajar (2012) a radiação é a energia emitida pela matéria 

sob forma de ondas eletromagnéticas como resultado das mudanças nas 

configurações eletrônicas de átomos ou moléculas. Em estudos de transferência de 

calor estamos interessados na radiação térmica, que é emitida pelos corpos por causa 

de sua temperatura. 

A taxa de transferência de radiação térmica entre uma superfície  a temperatura 

Ts e outra a Tcir, separadas por um gás, é dada pela equação 3. Onde ε é a 

emissividade da superfície que está entre zero e um e σ é a constante de Stefan-

Boltzmann, que tem o valor de 5,670x10-8 W/m²K4. 

�̇�𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝜎𝐴𝑠(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑐𝑖𝑟

4 )          (3) 

Segundo Heywood (1988) calor é emitido por radiação a partir de toda 

superfície externa do motor. Mas Çengel e Ghajar (2013) deixam claro que, em geral, 

a radiação é significativa em relação à convecção natural e à condução mas em 

aplicações de convecção forçada ela é insignificante e geralmente ignorada. 

 

 

2.3 Trocadores De Calor 

 

 

Segundo Çengel e Ghajar (2012), trocadores de calor são dispositivos 

utilizados para promover a troca de calor entre dois fluidos que se encontram a 

temperaturas diferentes sem que estes se misturem. A transferência de calor nestes 

dispositivos geralmente ocorre através da convecção em cada fluido e condução 

através da parede que os separa. 
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O tipo mais simples de trocador de calor é chamado de duplo tubo, 

caracterizado por dois tubos concêntricos de diferentes diâmetros, como apresentado 

na Figura 3. Nele um fluído escoa através do tubo menor enquanto o outro escoa 

através do espaço anular entre os dois tubos. O escoamento pode ser paralelo, 

quando os dois fluidos entram no trocador de calor pela mesma extremidade e 

avançam na mesma direção ou concorrente, quando os fluidos entram em extremos 

opostos e escoam em direções opostas. 

 

 

 

Figura 3 – Diferentes regimes de escoamento em trocador de calor de tubo duplo. 
Fonte: Çengel e Ghajar (2012). 

 

 

Os trocadores de calor utilizados em motores de combustão interna são 

classificados como compactos, por terem uma grande superfície de transferência de 

calor por unidade de volume. A razão da superfície de transferência de calor do 

trocador de calor para seu volume é chamada densidade de área β, para radiadores 

automotivos esse valor é próximo de 1000 m²/m³. Trocadores de calor compactos são 

utilizados para compensar o baixo coeficiente de troca de calor associado ao 

escoamento de um gás com maior superfície, gerada pela utilização de aletas. É por 

isso que em um radiador automotivo água-ar as aletas são fixas na superfície dos 

tubos do lado do ar. Outra característica importante em trocadores de calor compactos 

é que normalmente os fluidos circulam perpendicularmente um ao outro, o chamado 

escoamento cruzado. (ÇENGEL E GHAJAR, 2012). 
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O escoamento cruzado ainda pode ser classificado em escoamento sem 

mistura e com mistura, o que pode ser visto na Figura 4. No caso de radiadores 

automotivos ambos os fluidos são não misturados. 

 

 

 

Figura 4 – Diferentes configurações de escoamento em trocadores de calor de 
escoamento cruzado. Fonte: Çengel e Ghajar (2012). 

 

 

A transferência de calor que ocorre no sistema de arrefecimento do motor de 

um veículo, que é o foco da análise deste estudo, está representada 

esquematicamente na Figura 5. 

 

 

 

Figura 5 - Representação esquemática do funcionamento de um sistema de 
arrefecimento veicular. Fonte: Borsatti (2010). 
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De acordo com Quim (2007) os sistemas de arrefecimento atuais são 

compostos basicamente pelo trocador de calor (radiador), ventiladores elétricos 

(ventoinhas), mangueiras, liquido de arrefecimento, bomba d’água e válvula 

termostática. A partir do momento em que o motor é ligado a bomba d’água, 

normalmente acoplada ao virabrequim, movimenta o fluxo de água no bloco do motor. 

Quando a temperatura de trabalho é atingida a válvula termostática se abre e libera a 

passagem de fluido para o circuito de arrefecimento, passando pelo radiador e 

voltando para o motor. O ar atravessa o radiador absorvendo parte da energia da água 

através do efeito da convecção forçada. A ventoinha é utilizada quando não se tem o 

fluxo de ar necessário, como situações de baixa velocidade. 

 

 

2.3.1 Coeficiente Global De Transferência De Calor (U) 

 

 

Na análise de trocadores de calor é conveniente trabalhar com o coeficiente 

global de transferência de calor U, que tem a mesma unidade do coeficiente de 

convecção comum (W/m².k). (ÇENGEL E GHAJAR, 2012). 

Um trocador de calor normalmente trabalha com dois fluidos separados por 

uma parede sólida. Sendo assim o calor do fluido quente é transferido para a parede 

por convecção, através dela por condução e para o fluido frio novamente por 

convecção. Qualquer efeito da radiação normalmente é incluído no coeficiente de 

transferência de calor por convecção. 

Iniciando uma análise da rede de resistência térmica associada ao trocador de 

calor representado na Figura 6 vemos que ela envolve uma resistência de condução 

e duas de convecção. 
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Figura 6 – Rede de resistência térmica associada à transferência de calor. Fonte: 
Çengel e Ghajar (2012) 

 

 

Para um trocador de calor de duplo tubo, a resistência térmica da parede do 

tubo é representada pela equação 4. Onde k é a condutividade térmica do material da 

parede e L é o comprimento do tubo. 

𝑅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 =
ln(

𝐷0
𝐷𝑖
)

2𝜋𝑘𝐿
       (4) 

Então a resistência térmica total torna-se a equação 5. 

𝑅 = 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

ℎ𝑖𝐴𝑖
+

ln(
𝐷0
𝐷𝑖
)

2𝜋𝑘𝐿
+

1

ℎ𝑜𝐴𝑜
                 (5) 

As áreas Ai e Ao são as áreas das superfícies da parede de separação 

molhadas pela superfície interna e externa, respectivamente. 

Ainda segundo Çengel e Ghajar (2012), na análise de trocadores de calor é 

conveniente combinar todas as resistências térmicas em uma única resistência R, 

sendo assim a taxa de transferência de calor entre dois fluidos é representada pela 

equação 6, onde As é a área da superfície e U é o coeficiente global de transferência 

de calor. Cancelando ∆𝑇 a equação 6 se reduz a equação 7. 

�̇� =
∆𝑇

𝑅
= 𝑈𝐴𝑠∆𝑇 = 𝑈𝑖𝐴𝑖∆𝑇 = 𝑈𝑜𝐴𝑜∆𝑇   (6) 

1

𝑈𝐴𝑠
=

1

𝑈𝑖𝐴𝑖
=

1

𝑈𝑜𝐴𝑜
= 𝑅      (7) 

Podem ser vistos dois coeficientes globais de transferência de calor, 𝑈𝑖 e 𝑈𝑜, 

para um mesmo trocador de calor porque são consideradas duas superfícies de 

transferência de calor, 𝐴𝑖 e 𝐴𝑜, que em geral não são iguais. Nota-se que 𝑈𝑖𝐴𝑖 = 𝑈𝑜𝐴𝑜 

mas os dois coeficientes são iguais apenas no caso em que as duas áreas também 
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são iguais. Por esta razão, o coeficiente global de troca de calor de um trocador de 

calor não tem sentido sem ser relacionado a uma área. Este é o caso de radiadores 

automotivos, em que um lado da parede do tubo é aletado e o outro não, ou seja, a 

superfície do lado aletado é várias vezes a superfície do outro. 

Considerando um caso em que a espessura da parede é pequena e a 

condutividade térmica do material é alta, pode-se desprezar a resistência térmica do 

tubo. Se as superfícies interna e externa do tubo são quase idênticas a equação 7 

pode ser simplificada para a equação 8. 

1

𝑈
~

1

ℎ𝑖
+

1

ℎ0
                (8) 

Na equação 8, o coeficiente global de transferência de calor é dominado pelo 

menor coeficiente de convecção, pois o inverso de um número grande é um número 

pequeno. Por isso o menor coeficiente de transferência de calor cria um 

estrangulamento na transferência de calor. Essa é a situação criada em sistemas em 

que um fluido é líquido e outro é gás, nesses casos as aletas do lado do gás são 

utilizadas para aumentar o produto 𝑈𝐴 e aumentar a transferência de calor. 

Nestes casos em que o tubo é aletado em um lado, a superfície total de 

transferência de calor é a dada pela equação 9. 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 + 𝐴𝑛ã𝑜𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎               (9) 

De acordo com Çengel e Ghajar (2012), para trocadores de calor água-ar em 

tubos aletados o valor do coeficiente global de transferência de calor 𝑈 está entre 30 

e 60 W/m².K, com base na superfície do lado do ar. 

 

 

2.3.2 Análise De Trocadores De Calor 

 

 

Na concepção de Borsatti (2010) o sistema de arrefecimento tem grande 

influência sobre outros sistemas de um veículo, portanto na fase de projeto torna-se 

fundamental a busca por componentes que gerem uma condição de trabalho ótima. 

No caso de veículos de competição, a busca por redução de massa eleva ainda mais 

a importância desse assunto, sistemas superdimensionados geram um acréscimo de 

massa desnecessário. 
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Estudos feitos por Charyulu et al (1999) avaliaram o desemprenho de um 

radiador sob determinadas condições de operação. O trocador de calor com 644 tubos 

distribuídos em 6 fileiras e 346 aletas continuas aplicado em um motor Diesel de 12 

cilindros e aproximadamente 368 kW de potência e dissipando 147 kW de calor. Um 

programa foi desenvolvido com base na metodologia de Kays e London (1984), 

apresentando sub-rotinas para avaliar as propriedades térmicas do ar e liquido de 

arrefecimento, baseado nas temperaturas de entrada, vazão dos fluidos, materiais, e 

características geométricas do radiador. As conclusões foram de que o trocador de 

calor apresentava um superdimensionamento de 30%. 

Já Gattei et al (2008) descreve o desenvolvimento e aplicação de uma 

ferramenta para simulação de sistemas de arrefecimento veicular baseada em 

modelagem matemática. Segundo os autores, a motivação deste estudo é de que 

devido a maior complexidade dos sistemas atuais, a otimização com base 

experimental tem se tornado mais difícil, exigindo muitos recursos como testes em 

tuneis de vento. 

Para os cálculos iniciais Gattei et al (2008) fez o uso de três metodologias, SD 

(specific Dissipation), Diferença de Temperatura Média Logarítmica (LMTD) e 

efetividade-NTU (Ɛ-NTU). Para validar o programa os autores realizaram testes em 

um túnel de vento onde os resultados mostraram uma boa correlação dos dados 

experimentais com os métodos LMTD e Ɛ-NTU, levando vantagem em relação ao 

método SD. 

 

 

2.3.3 Metodologia para dimensionamento e análise 

 

 

2.3.3.1 Considerações gerais 

 

 

Utilizando a metodologia de Çengel e Ghajar (2012), partindo de algumas 

suposições de que o escoamento é permanente, a primeira lei da termodinâmica exige 

que a taxa de transferência de calor do fluido quente seja igual a taxa de transferência 

de calor para o fluído frio. Isso é apresentado na equação 10, onde os subscritos c e 



   27 
 

 
 

h significam frio e quente, respectivamente. Nota-se que a vazão mássica de ambos 

fluídos assim como as temperaturas de entrada e saída necessitam ser determinadas 

para essa análise. 

�̇� = �̇�ℎ𝑐𝑝ℎ(𝑇ℎ,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇ℎ,𝑠𝑎𝑖) = �̇�𝑐𝑐𝑝𝑐(𝑇𝑐,𝑠𝑎𝑖 − 𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡)     (10) 

Na análise de trocadores de calor, usualmente utiliza-se a combinação do 

produto entre a vazão mássica e o calor específico do fluido em uma única quantidade. 

Essa quantidade é chamada de taxa de capacidade térmica, definida como a equação 

11. 

𝐶ℎ = �̇�ℎ𝑐𝑝ℎ e 𝐶𝑐 = �̇�𝑐𝑐𝑝𝑐       (11) 

 

 

2.3.3.2 Segundo Kays e London 

 

 

Conforme mencionado por Kays e London (1964) a metodologia para o projeto 

de um trocador de calor ideal é complexa, não somente pelos cálculos envolvidos, 

mas também pela grande quantidade de hipóteses que podem ser adotadas. A Figura 

7 ilustra um esquema desenvolvido pelos autores visando facilitar o projeto. 

 

 

 

Figura 7 – Metodologia para projeto de trocador de calor. Fonte: Kays e London 
(1964) 
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Nessa metodologia de projeto os dados de entrada se dividem em três 

conjuntos: especificação do problema, características da superfície para a 

transferência de calor e informações relacionadas às propriedades físicas dos fluidos 

e materiais. 

Muitos destes dados podem ser selecionados a partir dos estudos realizados e 

bancos de dados produzidos pelos próprios autores. Dentre eles as características de 

superfície que estão relacionadas ao tipo de trocador de calor. 

 

 

2.3.3.3 Métodos de cálculo 

 

 

2.3.3.3.1 Método Da Diferença De Temperatura Média Logarítmica (LMTD) 

 

 

Esse método é de fácil utilização na análise de trocadores de calor quando as 

temperaturas de entrada e saída de ambos os fluídos são conhecidas. Com isso pode-

se determinar as vazões mássicas, o coeficiente global de transferência de calor e a 

área de transferência de calor do trocador de calor a partir da equação 12. 

�̇� = 𝑈𝐴𝑠∆𝑇𝑙𝑚                  (12) 

Onde a diferença de temperatura média logarítmica é dada pela equação 13. 

Nela as diferenças de temperatura 1 e 2 representam as diferenças de temperatura 

entre os dois fluídos em ambas as extremidades do trocador de calor 

∆𝑇𝑙𝑚 =
∆𝑇1−∆𝑇2

ln(
∆𝑇1
∆𝑇2

)
                   (13) 

Essa relação limita-se a casos em que utiliza-se trocadores de calor de 

escoamento paralelo e contracorrente. Em casos mais complexos como em 

escoamento cruzado com ambos fluídos sem mistura é conveniente utilizar um fator 

de correção F, apresentado na equação 14, que depende da geometria do trocador 

de calor e das temperaturas de entrada e saída dos escoamentos dos fluídos frio e 

quente. 

∆𝑇𝑙𝑚 = 𝐹∆𝑇𝑙𝑚,𝐶𝐹                 (14) 
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Onde o ∆𝑇𝑙𝑚,𝐶𝐹 é a diferença de temperatura para o caso de um trocador de 

calor contra corrente com as mesmas temperaturas de entrada e saída utilizadas na 

equação 13. A Figura 8 apresenta o gráfico do fator de correção F. 

 

 

 

Figura 8 - Fator de correção para trocador de calor de um único passe com 
escoamento cruzado e ambos fluídos sem mistura. Fonte: Çengel e Ghajar (2012). 

 

 

2.3.3.3.2 Método Efetividade-NTU 

 

 

Em determinados tipos de problema deseja-se determinar a taxa de 

transferência de calor e as temperaturas de saída dos fluidos quente e frio para vazões 

mássicas dos fluidos e temperaturas de entrada determinadas, já sendo especificado 

o tipo de trocador de calor e seu tamanho. Ou seja, o que se busca é determinar o 

desempenho de transferência de calor de um determinado trocador de calor ou 

determinar se um trocador de calor disponível pode ser utilizado. (Çengel e Ghajar, 

2012) 

Para eliminar um grande número de iterações na solução desses problemas, 

Kays e London apresentaram em 1955 um novo método, chamado de efetividade-

NTU, simplificando a análise de trocadores de calor. 
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Neste método, a efetividade de transferência de calor é definida pela equação 

15. Na qual a taxa de transferência de calor real pode ser determinada a partir do 

balanço de energia na troca de calor, da equação 10. 

𝜀 =
�̇�

�̇�𝑚𝑎𝑥
=

𝑇𝑎𝑥𝑎𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑎𝑥𝑎𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
  (15) 

Já a transferência de calor máxima ocorre quando o fluido frio é aquecido até a 

temperatura de entrada do fluido quente ou o fluido quente é resfriado até a 

temperatura de entrada do fluido frio. Quando a taxa de capacidade térmica dos fluidos 

é diferente o fluido com menor capacidade térmica irá limitar a transferência de calor, 

por isso a taxa de transferência de calor máxima possível é representada na equação 

16. 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇ℎ,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡)         (16) 

As relações de efetividade de trocadores de calor normalmente envolvem um 

valor adimensional chamado Número de Unidades de Transferência, expressa como 

NTU, representada pela equação 17. 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑈𝐴𝑠

𝐶𝑚𝑖𝑛
             (17) 

Para relacionar a efetividade de um radiador com o Número de Unidades de 

Transferência, Kays e London (1964) desenvolveram vários experimentos com 

diferentes tipos de tocadores de calor, determinando gráficos para a relação Ɛ-NTU 

como a apresentada na Figura 9 e equações, como a equação 18. Além disso, esses 

mesmos dados podem ser encontrados tabelados na literatura dos autores. 

𝜀 = 1 − exp[(
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
)
−1
(𝑁𝑇𝑈)0,22 {𝑒𝑥𝑝 [−

𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
(𝑁𝑇𝑈)0,78] − 1}]        (18) 
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Figura 9 - Efetividade de um trocador de calor de escoamento cruzado e com os dois 
fluidos não misturados em função do número de unidades de transferência. Fonte: 

Kays e London (1964) 
 

 

Assim que a efetividade do trocador de calor for conhecida, a taxa real de 

transferência de calor pode ser determinada a partir da equação 19. 

�̇� = 𝜀�̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝜀𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇ℎ,𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑐,𝑒𝑛𝑡)            (19) 

 

 

2.4 Métodos De Análise De Fluxo 

 

 

A transferência de calor em radiadores é dependente de vários fatores, entre 

eles o fluxo de massa dos dois fluídos de trabalho. No caso de radiadores automotivos 

trata-se de trocadores de calor água-ar, ou seja a dependência está na vazão mássica 

de água e de ar.  

Silva et al (2011) considera que muitas variáveis podem ser modeladas para 

resolver problemas de transferência de calor, isso inclui as dimensões do radiador e 
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o fluxo de água. Mas é amplamente aceito que o fluxo de ar tem uma influência maior 

para promover a transferência de calor. Isso fica evidente na Figura 10, que apresenta 

a taxa de transferência de calor �̇� para diferentes dimensões do radiador (radiator 

height) e diferentes velocidades do ar incidente (air velocity). 

 

 

 

Figura 10 - Taxa de transferência de calor para diferentes velocidades do ar e 
dimensões do radiador. Fonte: Silva et al (2011) 

 

 

O gráfico é apresentado por Silva et al (2011), os dados foram obtidos a partir 

da modelagem do radiador como um trocador de calor de escoamento cruzado 

utilizando o método efetividade-NTU. A descontinuidade do gráfico se deve à 

transição de laminar para turbulento do fluxo de água através dos tubos do radiador.  

 

 

2.4.1 Fluxo De Água 

 

 

A vazão de água dos motores de combustão interna se da pela aplicação de 

uma bomba de água. Na concepção de Gattei e Rossi (2008), a rotação desta bomba 
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usualmente acontece através da ligação com o virabrequim do motor, podendo a 

ligação ter uma relação determinada por engrenagens. Neste tipo de ligação, o fluxo 

de água varia principalmente conforme a velocidade de rotação do motor e um mapa 

pode ser criado conforme a Figura 11. Nela os autores normalizaram os valores 

máximos de cada eixo para obter as características da bomba de água para diferentes 

pressões do sistema e velocidades de rotação do motor. 

 

 

 

Figura 11 - Mapa experimental 3D de performance da bomba de água. Fonte: Gattei 
e Rossi (2008). 

 

 

Segundo Korczak (2009), medições experimentais do fluxo de água podem 

simplesmente ser realizadas com um medidor de fluxo no sistema utilizado pelo 

veículo. Essas medições usualmente são apresentadas na unidade de L/min e para 

fins de cálculo de transferência de calor devem ser convertidos para kg/s. 

 

 

2.4.2 Fluxo De Ar 

 

 

Competições do tipo Formula SAE tem pistas de baixa velocidade, com muitas 

curvas de raio pequeno tanto para desafiar a dinâmica dos protótipos e os pilotos não 
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profissionais quanto para aumentar a segurança das provas. Em casos como esse, 

segundo Borsatti (2010) temos uma redução da capacidade de arrefecimento devido 

as baixas velocidades do ar. 

É possível utilizar várias maneiras para avaliar a velocidade do fluxo de ar que 

passa através do núcleo do radiador, algumas a partir de análise numérica, como o 

caso do CFD, e outras baseadas em diferenciais de pressão, utilizando sensores. 

(Korczak, 2009) 

Determinada a velocidade do ar em m/s, o fluxo volumétrico em m³/s é 

encontrado simplesmente multiplicando o valor de velocidade pela área frontal do 

radiador em questão. Para chegar-se a um valor de fluxo de massa em kg/s basta 

realizar a conversão com a densidade do ar na temperatura do teste. 

Segundo Chacko et all, a intensidade do fluxo de ar através do radiador 

depende de outros fatores como a cobertura utilizada, portanto deve-se procurar 

otimizar essa parte para aumentar a eficiência térmica do sistema. Utilizando 

Dinâmica dos Fluídos Computacional (CFD) os autores aumentaram o fluxo de ar no 

radiador em 34% apenas variando a geometria de sua cobertura. 

Já Froling e Juechter (2006) investiram mais de 240 horas em túnel de vento 

para o desenvolvimento uma nova entrada de ar do Chevrolet Corvette C6 Z06 de 

2006 devido a informações de que o novo motor do veículo rejeitaria 47,5 kW de calor 

adicional em comparação com o motor anterior. Aumentando verticalmente a grade 

dianteira em 25 mm foi possível obter o aumento necessário na transferência de calor. 

 

 

2.4.2.1 Anemômetros 

 

 

Korczak (2009) destaca que a pratica industrial mais comum para medição de 

fluxo de ar é a utilização de anemômetros de hélice, onde procura-se utilizar vários 

desses sensores seguindo um padrão, como ilustra a Figura 12. 
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Figura 12 - Conjunto de anemômetros para medição de velocidade do ar. Fonte: 
Emprise-USA. 

 

 

A instrumentação utilizada por Korczak (2009) na medição da velocidade do ar 

foi um anemômetro de fio aquecido ou, hot-wire anemometer, como ilustra a Figura 

13. 

 

 

 

Figura 13 - Anemômetro de fio aquecido. Fonte: Korczak (2009). 
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Analisando os valores de vazão mássica de ar e de temperatura durante testes, 

após fazer alterações no sistema, Korkzak (2009) atingiu um aumento médio de 25% 

na rejeição de calor do protótipo de Formula SAE analisado. 

 

 

2.4.2.2 Dinâmica de Fluídos Computacional (CFD) 

 

 

De acordo com Silva et al (2011), o sistema de arrefecimento de um veículo 

pode ser projetado utilizando análises de CFD. No entanto isso é difícil devido a 

complexa geometria do radiador e da ventoinha. Em softwares de CDF é possível 

utilizar o chamado lumped parameter model que simplifica a modelagem de 

radiadores e ventoinhas a partir de dados de pressão.  

Para a modelagem do radiador usualmente é utilizado um método chamado 

meio poroso, do inglês porous media, para o qual é preciso ter alguns dados como a 

constante de resistência viscosa, que é calculada a partir da equação 20. 

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑠𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 =
𝐵

𝜇
            (20) 

Essa análise é feita a partir de um gráfico de queda de pressão através do 

núcleo do radiador em função da velocidade do ar incidente, o que pode ser visto na 

Figura 14. Quando esse gráfico não é fornecido pelo fabricante do radiador, há a 

necessidade de realizar um experimento para formular a curva de queda de pressão. 

 

 

 

Figura 14 - Queda de pressão através do radiador. Fonte: Chacko et al. 
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Kim et al (2008) discutiu vários métodos de CFD para prever o fluxo de ar e 

introduzir em um software unidimensional hidráulico. Esse modelo foi utilizado para 

prever as temperaturas do sistema de arrefecimento. 

 

 

2.4.2.3 Diferencial de pressão 

 

 

Outro método bastante utilizado para medir velocidade do fluxo de ar é a partir 

do diferencial de pressão, para isso utiliza-se sensores de pressão, que podem ser de 

vários tipos, posicionados antes e depois do trocador de calor.  

Segundo Browand (1998) o California Partners for Advanced Transit and 

Highways (PATH) investigou o sistema de arrefecimento de minivans da Ford. Para 

isso foram utilizados sensores de pressão e de temperatura antes e depois do trocador 

de calor enquanto as vans estavam em operação. As leituras de pressão de 

estagnação foram feitas com pequenas sondas de pressão (Kiel probes), e a partir 

desse valor, a velocidade correspondente foi calculada com a equação 21, onde p é 

a pressão atmosférica, ρ é a densidade do ar e U é a velocidade do ar local. 

𝑝𝑜 = 𝑝 +
1

2
𝜌𝑈2                                                 (21) 

A diferença entre as pressões de estagnação antes e depois do radiador foi 

utilizada para calcular a queda de pressão a partir da equação 22. 

𝑝𝑜1 − 𝑝𝑜2 = 𝑝1 − 𝑝2 +
1

2
𝜌1𝑈1

2 −
1

2
𝜌2𝑈2

2               (22) 

Além disso, a equação de queda de pressão em função da velocidade do ar 

incidente pode ser encontrada utilizando a equação 23. 

∆𝑝 = 𝐶𝑈𝑛                                                   (23) 

Em adição, Silva et al (2011) utilizou o diferencial de pressão causado pelo 

radiador para determinar o coeficiente de queda de pressão a ser utilizado em uma 

análise de CFD. Para isso o autor utilizou tubos de Pitot antes e depois do radiador e 

determinou o diferencial de pressão para diferentes velocidades. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Objeto de estudo 

 

 

O sistema de arrefecimento em estudo neste trabalho é o utilizado pela equipe 

Formula UFSM no ano de 2015. O motor utilizado no protótipo da equipe é o que 

originalmente equipa a motocicleta esportiva Honda CBR 600 RR do ano de 2009. 

Algumas alterações devem ser feitas devido ao regulamento da competição, como 

nos sistemas de admissão e exaustão. No sistema de arrefecimento, deve-se procurar 

aumentar a performance, visto que o motor é utilizado em altas cargas e baixas 

velocidades, situação não encontrada na utilização original, em motocicletas. O fluído 

utilizado para arrefecer o sistema se limita a água, pois o regulamento da competição 

Formula SAE não permite a utilização de aditivos. O posicionamento se restringe 

devido a outros subsistemas. Em geral os locais utilizados para o posicionamento do 

radiador são na traseira ou na lateral do protótipo. A Figura 15 mostra o 

posicionamento adotado pela equipe Formula UFSM, na lateral, por trazer uma maior 

facilidade de manutenção e por receber o ar com menor temperatura em comparação 

com a localização traseira. 

 

 

 

Figura 15 – Objeto de estudo do corrente trabalho. 
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3.1.1 Bomba de água 

 

 

A bomba utilizada para a circulação de água no sistema de arrefecimento é 

originalmente instalada no motor, uma bomba mecânica acoplada ao virabrequim. 

Sendo assim, a vazão de água no sistema é dependente da velocidade de rotação em 

que o motor se encontra, esses dados serão discutidos em seguida em um tópico 

destinado à medição da vazão de água. 

 

 

3.1.2 Radiadores e ventoinha 

 

 

Dois radiadores foram avaliados, um de menor dimensão utilizado na 

motocicleta esportiva CB 1000 R, apresentado na Figura 16, e outro automotivo, 

proveniente de um Gol 1.0 Turbo, que pode ser visto na Figura 17. A maior diferença 

entre os dois está na área frontal e área de transferência de calor. 

 

 

 

Figura 16 – Dimensões do radiador da motocicleta Honda CB 1000 R (valores em 
milímetros). 
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Figura 17 – Dimensões do radiador do VW Gol 1.0 Turbo (valores em milímetros). 
 

 

Os dados iniciais para as duas opções são listadas no quadro 1. Os dois são 

trocadores de calor compactos de um único passe com escoamento cruzado e ambos 

fluídos sem mistura. 

 

 

Parâmetro Motocicleta Automóvel 

Material Alumínio Alumínio 

Massa (kg) 1,066 2,897 

Área frontal Af (m²) 0,085 0,16 

 
Quadro 1 - Parâmetros iniciais dos trocadores de calor disponíveis. 
 

 

Para aumentar o fluxo de ar em baixas velocidades a equipe conta com duas 

ventoinhas de 8 polegadas de diâmetro, utilizadas para puxar o ar através do núcleo 
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do radiador. Para a fixação foi construída uma caixa que auxilia na concentração do 

fluxo para que a ventoinha puxe o ar apenas através do radiador. 

 

 

3.2 Metodologia de análise do trocador de calor 

 

 

Segundo Gattei e Rossi (2008), o circuito de arrefecimento dos veículos atuais é 

representado por uma complexa rede de fluídos com vários componentes. Em frente 

à essa crescente complexidade, métodos experimentais para otimização dos circuitos 

vêm se tornando difíceis de realizar, sendo que requerem altos recursos como testes 

em túnel de vento e em pista. 

A metodologia de projeto para um trocador ideal apresentada por Kays e London 

(1964), discutida no item 2.3.3.2 deste trabalho, foi utilizada como base para o 

desenvolvimento de uma metodologia própria para análise de sistemas de 

arrefecimento. A Figura 18 representa a metodologia de análise desenvolvida, a qual 

terá seus tópicos discutidos em seguida. 

 

 

 

Figura 18 – Metodologia de análise de trocadores de calor baseado em Kays e 
London (1964). 
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3.2.1 Características do trocador de calor 

 

 

A principal característica de um trocador de calor é seu coeficiente global de 

transferência de calor (U). Como discutido no tópico 3.3.1, esse valor não tem sentido 

sem ser relacionado a uma área. Os dois radiadores em questão nesse trabalho não 

estavam devidamente caracterizados, portanto uma metodologia experimental foi 

desenvolvida baseada no método de análise LMTD para calcular o valor do coeficiente 

global de transferência de calor. 

Devido a maior facilidade de medição da área dos tubos de um radiador, em 

comparação com a área das aletas, o conjunto 𝑈𝑖𝐴𝑖, da equação 6, foi utilizado 

durante os cálculos deste trabalho, não necessitando calcular as demais áreas. 

Testes foram realizados utilizando o método LMTD, com a qual foi possível 

calcular os dados presentes no quadro 2. 

 

 

 
Quadro 2 - Dados calculados para os radiadores. 
 

 

3.2.2 Características de fluxo 

 

 

Como visto anteriormente, quando deseja-se calcular a transferência de calor 

de um radiador a partir da equação 10 ou quando os métodos de análise são 

utilizados, deve-se obter os valores de vazão mássica de ambos fluídos em questão, 

água e ar. 

 

 

 

Característica  Motocicleta Automóvel 

Ai (m²) 0,015 0,031 

Ui (W/m².ºC) 14500 14400 
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3.2.2.1 Fluxo de água 

 

 

A medição do fluxo de água através do sistema de arrefecimento foi realizada 

em um experimento no qual o sistema teve de ser mantido aberto à pressão 

atmosférica, apresentado na Figura 19. A não utilização de métodos com o sistema 

fechado se deve à falta da devida instrumentação para esse tipo de experimento, 

como sensores de vazão. 

 

 

 

Figura 19 – Experimento para medição da vazão da bomba de água.  
 

 

O experimento seguiu um padrão, no qual  todo o sistema deveria estar a 

temperatura de aproximadamente 90ºC, e o motor com a válvula termostática 

totalmente aberta. A medição era realizada com o motor a uma velocidade de rotação 

constante na qual a água era coletada em um recipiente para pesagem durante dez 

segundos. A partir da massa de água coletada e o tempo de coleta, a vazão em kg/s 

pode ser calculada e transformada para L/min. 

Os testes aconteceram em velocidades de rotação crescentes desde 2000 até 

12000 rotações por minuto, os dados adquiridos podem ser observados no gráfico da 

Figura 20. 
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Figura 20 – Gráfico de vazão da bomba de água utilizando diferentes radiadores. 
 

 

3.2.2.2 Fluxo de ar 

 

 

Como já discutido em tópicos anteriores, o fluxo de ar é um dos principais 

responsáveis pela troca de calor em um radiador. Para encontrar esse valor em vazão 

volumétrica (m³/s), a área frontal do trocador de calor deve ser multiplicada pela 

velocidade média do ar que flui através dele. Para calcular a taxa de transferência de 

calor a partir da equação 10 deve ser feita a conversão para kg/s apenas relacionando 

com a densidade do ar na temperatura média. 

Dentre os diferentes métodos citados anteriormente para medir a velocidade 

do ar através de um radiador, nenhuma das alternativas estava de fácil alcance para 

a realização deste trabalho. Não foi possível o acesso à anemômetros para a 

instrumentação do protótipo e sensores de pressão para esse tipo de experimento não 

estavam disponíveis. 

A solução encontrada foi uma análise de CFD com dados de outros radiadores 

encontrados em outros trabalhos e com o resultado encontrado, comparar o valor de 

vazão mássica do ar com o valor médio encontrado utilizando os dados experimentais 

e a equação 10. 
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Para analisar as situações em que o fluxo de ar é causado apenas pelas 

ventoinhas, um experimento foi realizado com um anemômetro manual que estava 

disponível. As ventoinhas foram instaladas em cada um dos radiadores, e a 

velocidade do ar anterior ao radiador foi medida. As medições se realizaram pela 

divisão da área frontal do radiador em 12 quadrantes, com os valores de velocidade a 

velocidade média foi calculada. A Figura 21 representa o processo de medição. 

 

 

 

Figura 21 – Medição do fluxo gerado pela ventoinha. 
 

 

No quadro 3 podem ser observados os valores encontrados nesse 

experimento. 

 

 

Parâmetro Motocicleta Veículo 

Área frontal Af (m²) 0,085 0,16 

vmédia (m/s) 2,54 1,22 

�̇� (m³/s) 0,216 0,195 

 
Quadro 3 - Vazão da ventoinha para diferentes radiadores. 
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3.2.3 Especificação do Problema 

 

 

Como já discutido anteriormente, o problema na análise de trocadores de calor 

está em manter a temperatura do sistema constante, rejeitando todo o excesso de 

calor produzido a partir do momento em que o motor chega à temperatura de trabalho. 

Com a consideração de que o calor que deverá ser rejeitado pelo sistema de 

arrefecimento é proporcional à potência útil, um mapa tridimensional de potência foi 

gerado utilizando o modelo do motor da equipe no software GT-Power. Esse mapa 

utilizado para estimar a quantidade de calor gerado para diferentes rotações do motor 

(RPM) e condições de carga a partir do TPS (throttle) é mostrado na Figura 22. 

 

 

 
Figura 22 – Potência do motor (kW) para diferentes rotações e cargas. 

 

 

3.2.4 Métodos de cálculo 

 

 

Para a metodologia de análise desenvolvida a partir da metodologia de projeto 

de Kays e London (1964) um método de cálculo deve ser desenvolvido para 
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posteriormente ser comparado com os cálculos à partir da taxa de transferência de 

calor experimental. 

Segundo Çengel e Ghajar (2012) o método da efetividade-NTU foi desenvolvido 

por Kays e London em 1955 visando simplificar a análise de trocadores de calor. Ele 

é o método indicado para situações em que o tipo e a área do trocador de calor são 

conhecidos, onde a tarefa é determinar o desempenho da transferência de calor de 

um determinado trocador de calor ou determinar se o trocador de calor disponível no 

estoque é capaz de fazer o trabalho. Sendo esse o caso deste trabalho, o método da 

efetividade-NTU foi escolhido para a análise dos trocadores de calor. 

Conforme Kays e London (1964) a utilização do método efetividade-NTU para 

a análise de um trocador de calor pode ser resumida em quatro passos: 

 Calcular o NTU para as informações dadas. 

 Calcular 𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑚𝑎𝑥. 

 Utilizar a relação ε-NTU para o trocador de calor em estudo e obter o valor de ε. 

 Calcular a taxa de transferência de calor através da equação 19. 

 

 

3.2.5 Dados de temperatura 

 

 

Os únicos dados que faltam para ser possível realizar uma análise do trocador 

de calor utilizando os métodos citados no item 2.3.3 deste trabalho são as 

temperaturas dos fluídos. O método ε-NTU necessita apenas das duas temperaturas 

principais, do fluido quente (água) antes do radiador, que pode ser aproximada à 

temperatura do motor e do fluido frio antes do radiador, que neste caso é 

aproximadamente a temperatura ambiente. Os demais métodos necessitam de quatro 

temperaturas, dos dois fluidos antes e depois do radiador. Para que seja possível a 

comparação entre os métodos de cálculo escolhidos, sensores de temperatura foram 

adicionados ao sistema de arrefecimento do protótipo. 

Todos os sensores utilizados no protótipo da equipe Formula UFSM durante 

testes foram conectados à ECU Motec M800, a qual dispõe de data logger integrado 

para salvar os dados. 
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3.2.5.1 Temperatura da água 

 

 

Para uma análise da mudança de temperatura do fluido quente quando ele flui 

através do trocador de calor é necessário o valor de duas temperaturas. Uma delas é 

antes do fluido trocar calor, ou seja, antes do radiador. Como o local onde a 

temperatura do motor é medida é localizada pouco antes da água entrar no radiador, 

esse sensor foi utilizado para determinar a temperatura do fluido quente antes do 

radiador (𝑇ℎ,𝑖𝑛). Para medir a temperatura do fluido quente após a troca de calor 

(𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡), foi adicionado um sensor à linha de arrefecimento logo após a passagem pelo 

radiador, como mostra a Figura 23. 

 

 

 

Figura 23 – Sensor de temperatura da água após o radiador 
 

  

O sensor utilizado é da fabricante Bosch modelo NTC M12, um sensor resistivo 

que tem faixa de medição de -10ºC a 120ºC e que tem sua resistência alterada com a 

variação da temperatura. A sigla NTC vem do inglês Negative Temperature Coeficient, 

o que significa que sua resistência elétrica diminui com o aumento da temperatura. 
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Reduzindo a resistência elétrica a leitura de tensão feita pela ECU aumenta na 

faixa de 0,5 a 4,5 volts. Uma cobertura metálica é adicionada para proteger o elemento 

sensível. Para maiores informações o datasheet do sensor está em anexo ao trabalho. 

 

 

3.2.5.2 Temperatura do ar 

 

 

O último valor a ser determinado para calcular a taxa de transferência de calor 

para o ar é a diferença de temperatura a medida que este atravessa o radiador. Da 

mesma forma que a temperatura da água os sensores de temperatura resistivos 

estavam ligados diretamente à ECU do protótipo. Na Figura 24 pode ser visto o 

posicionamento dos sensores. 

 

 

 

Figura 24 – Sensores de temperatura do ar antes e depois da troca de calor. 
 

 

Os sensores utilizados são da fabricante ACDelco (part number Delphi: 

25037225). O funcionamento é o mesmo dos sensores de temperatura da água, mas 

neste caso a faixa de medição é de 0ºC a 110ºC e a cobertura protetora do elemento 

sensível é de um polímero termoplástico com perfurações para dar maior 

sensibilidade. Para maiores informações o datasheet do sensor está em anexo ao 

trabalho. 
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3.2.6 Análise de dados 

 

 

Como unidade de gerenciamento eletrônico (ECU) do motor foi utilizada a 

Motec M800. Amplamente utilizada no ramo do esporte motor (Motorsport), desde 

competições estudantis como o Formula SAE até corridas de longa duração como as 

24 horas de Le Mans, ela permite não só o controle do motor como também 

estratégias de controle de largada e controle de tração.  

Além disso ela funciona como datalogger, o que permite o armazenamento dos 

dados dos sensores utilizados tanto no motor e sistema de arrefecimento como 

também na suspensão e transmissão. Posteriormente os dados armazenados podem 

ser analisados em um software fornecido pela mesma fabricante, o i2.  Outra função 

que pode ser considerada imprescindível para a realização deste trabalho é a função 

maths do software i2 que permite ao usuário adicionar novas expressões e tabelas 2D 

e 3D relacionadas aos dados adquiridos. 

Utilizando o software, a metodologia de cálculo escolhida no tópico 3.2.4 foi 

acrescentada na forma de novas expressões. Além disso, a equação da taxa de 

transferência de calor da água e para o ar também foi acrescentada de modo a ser 

um valor real e de comparação. 

Para que todos os dados necessários para a análise estivessem disponíveis no 

software, as demais características do sistema foram incluídas. Os dados de rotação 

do motor, que já estavam disponíveis na ECU foram utilizados para criar uma tabela 

relacionando-os com a vazão de água da bomba. Já os dados de velocidade do 

protótipo que também estavam disponíveis foram relacionados com a vazão mássica 

de ar que passa através do radiador. 

A utilização do software trouxe a possibilidade de realizar cálculos de 

transferência de calor em sincronia com todos os outros dados provenientes de 

sensores conectados à ECU. A ferramenta utilizada pode ser vista na Figura 25. 
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Figura 25 – Ferramenta utilizada para os cálculos a partir dos dados da ECU. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os primeiros testes realizados com o protótipo de 2015 foram destinados a 

avaliar a possibilidade de utilizar o radiador de menores dimensões, proveniente da 

motocicleta. Durante os testes conduzidos, infelizmente os dados de temperatura dos 

sensores adicionais não foram condizentes, devido a erros de calibração. A análise 

realizada considerou apenas a temperatura do motor, sensor original com calibração 

adequada. 

Durante a simulação do enduro, principal prova da competição, a temperatura 

do motor não se mostrou estável mesmo após atingir a temperatura de trabalho. 

Devido a outros problemas na transmissão o teste foi encerrado antes do término da 

prova, situação em que o motor já trabalhava a uma temperatura acima da 

temperatura normal de trabalho, ainda crescente. A Figura 26 mostra o valor máximo 

e mínimo da temperatura do motor, circulados, nos minutos finais do teste. 

 

 

 

Figura 26 - Variação de temperatura durante o teste. 
 

 

Nota-se também a primeira tentativa de relacionar a taxa de calor produzida 

pelo motor com os dados de velocidade de rotação (Engine RPM) e posição do 

acelerador (Throlttle Position) a partir da relação com o gráfico da Figura 22. Seu valor 
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é representado pelo gráfico com o título Heat Generated Engine com o qual ainda não 

poderia ser feita uma comparação devido à falta de dados conclusivos. 

Devido aos problemas apresentados, os sensores que apresentaram leituras 

incorretas foram calibrados novamente e o radiador de maior dimensão instalado no 

protótipo conforme a Figura 27. 

 

 

 

Figura 27 – Novo radiador instalado para testes. 
 

 

 É importante salientar que os erros ocorreram nos sensores de temperatura 

da água devido a utilização da calibração original em um sensor com vários anos de 

trabalho. A nova calibração foi realizada no próprio software da ECU para os dois 

sensores simultaneamente. Em um recipiente com água a temperatura era alterada, 

a leitura realizada com um termômetro de mercúrio era relacionada com o valor em 

tensão medido pela ECU. A Figura 28 ilustra uma das tabelas de calibração. 
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Figura 28 – Tabela de calibração do sensor de temperatura anterior ao radiador. 
 

 

Novos testes foram realizados na Universidade Federal de Santa Maria, em um 

pequeno circuito de baixa velocidade. Os dados de temperatura adquiridos 

apresentaram um bom nível, com valores aceitáveis de taxa de transferência de calor. 

Observou-se a partir da análise dos dados que a taxa de transferência de calor para 

o ar estava bastante alta em comparação com o valor da água, um indicativo de que 

a vazão mássica de ar utilizada nos cálculos estava maior do que o real. Para obter 

um valor mais próximo ao real, os valores de vazão mássica de ar relacionados com 

a velocidade foram diminuídos de modo que a taxa de transferência de calor da água 

e para o ar se aproximassem. O quadro 4 apresenta os dados já modificados. É 

importante ressaltar que esses são valores aproximados. 

 

 

Velocidade do protótipo 

(km/h) 

Velocidade do ar através do 

radiador (km/h) 

Vazão mássica de ar 

(kg/s) 

0 4,7 0,195 

60 7,6 0,32 

90 9,3 0,39 

 

Quadro 4 - Vazão mássica de ar para diferentes velocidades de deslocamento. 
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Os testes seguintes basearam-se no mesmo circuito do primeiro, simulando a 

prova principal de uma competição de Formula SAE, o enduro. Esse teste é importante 

pois devido à longa duração, de 22 quilômetros, os dados adquiridos são os mais 

próximos da situação limite que um protótipo desse tipo irá encontrar. O local onde os 

testes foram realizados é um kartódromo na cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. 

O nível de dados encontrados nesse teste foi decisivo para a análise de 

arrefecimento. Na Figura 29 pode-se observar a análise da troca de calor utilizando o 

método efetividade-NTU durante parte do teste, após o motor chegar a temperatura 

de trabalho.  

 

 

 

Figura 29 – Análise utilizando o método efetividade-NTU. 
 

 

Inicialmente o valor de 14,63kW se mostrou bastante diferente do valor 

encontrado a partir da estimativa apresentada na Figura 26, de 20,91 kW. Uma 

diferença de aproximadamente 43% em relação ao menor valor.  Utilizando o mesmo 

método de cálculo, para alcançar valores de taxa de transferência de calor próximos 

de 20 kW o Sistema deveria ter uma vazão mássica de ar em torno de 0,8 kg/s, um 

valor nada comum em protótipos de Formula SAE.  

Para resultados mais conclusivos, seria necessária a análise dos sensores de 

temperatura. Calculando a taxa de transferência de calor a partir das temperaturas e 

vazões mássicas, os resultados são apresentados na Figura 30. 
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Figura 30 – Taxa de transferência de calor utilizando sensores de temperatura. 
 

 

Como já destacado anteriormente, na teoria da primeira lei da termodinâmica 

os dois valores destacados deveriam ser aproximadamente iguais, considerando que 

a taxa de transferência de calor é realizada da água para o ar. Novamente observa-

se que a vazão mássica de ar esta possivelmente mais alta que o valor real, por ser o 

único dado utilizado nos cálculos que não foi obtido experimentalmente. Comparando 

esses valores ao anterior, a partir da efetividade, vê-se que os três estão relativamente 

próximos, a maior diferença ainda está no valor de dissipação do ar.  

Uma nova análise na temperatura do motor durante os testes, realizada a partir 

da Figura 31 mostrou que ela ainda não havia estabilizado, mesmo com o novo 

radiador. Pode-se concluir que o sistema não estava rejeitando todo o calor 

necessário. Mas qual a taxa de transferência de calor que neste caso manteria a 

temperatura constante? Utilizando uma simples análise em que o aumento de 

temperatura da água presente no sistema é causado pelo calor absorvido pela água 

que não é transferido para o ar, com as equações 24 e 25 é possível estimar esse 

valor. 

𝑄 = 𝑚ℎ𝑐𝑝ℎ∆𝑇ℎ                                             (24) 

�̇� =
𝑄

∆𝑡
                         (25) 

 



   57 
 

 
 

 

 

Figura 31 – Nova análise de temperatura. 
 

 

A massa de água no Sistema é conhecida, sendo 3,5 kg, o calor específico na 

temperatura média é aproximadamente 4,21 kJ/kg.k, a variação de temperatura é de 

3,1ºC em um tempo de 60 segundos. O cálculo mostra que a taxa de transferência 

calor adicional deve ser de 0,76 kW, totalizando um valor de 15,25 kW. 

 

 

 

Figura 32 – Modificação na fixação das ventoinhas. 
 

 

Algumas modificações no sistema foram propostas, procurando aumentar o 

fluxo de ar através do radiador. Uma parte do sistema que não havia sido considerada 
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durante a simulação em CFD, a cobertura do radiador que fixa as ventoinhas e 

concentra o fluxo succionado em velocidades baixas, foi considerada como uma 

possível restrição em situações de alta velocidade. Portanto sendo retirada, as 

modificações podem ser vistas na Figura 32. Os dados do novo teste são 

apresentados na Figura 33. 

 

 

 

Figura 33 – Taxas de transferência de calor para o novo teste. 
 

 

O novo teste mostrou que retirando a cobertura do radiador o fluxo de ar foi 

aumentado em 7%, atingindo um valor confiável em que a temperatura do motor se 

manteve constante. Além disso, os dois valores de taxa de transferência de calor se 

aproximaram, o que indica que a vazão mássica de ar utilizada nos cálculos está 

próxima do real. Neste caso uma taxa de transferência de calor adicional não se 

mostrou necessária e o sistema foi considerado seguro para a prova de enduro. Em 

adição, o valor encontrado anteriormente no cálculo da taxa de transferência de calor 

necessária utilizando o aumento de temperatura pode ser comparado ao valor 

dissipado pela água nesse teste, uma diferença de 1,7 %. 

Um dos objetivos deste trabalho é a comparação dos métodos de cálculo 

utilizados. Sendo assim, a utilização do método de análise efetividade-NTU e os 

cálculos utilizando as diferenças de temperatura resultou em valores diferentes de 

taxa de transferência de calor em uma mesma situação. Isso pode ser visto na Figura 

34. 
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Figura 34 – Comparação de resultados. 
 

 

Na comparação dos valores médios de taxa de transferência de calor da água 

com o valor encontrado no método efetividade-NTU uma diferença de 6,3% foi 

encontrada. Considerando que os métodos utilizados para medir as vazões não são 

os ideais para esse tipo de análise, uma grande parte dessa diferença pode estar 

relacionada com isso. No entanto essa diferença influenciaria no aumento da 

segurança no caso de projeto de um novo sistema de arrefecimento visto que para 

atingir um valor de taxa de transferência de calor maior, o trocador de calor seria sobre 

dimensionado.  

A Figura 34 também possibilita avaliar a utilização da metodologia presente no 

item 3.2.3 em que o a potência que o motor deverá dissipar na forma de calor é 

proporcional a potência útil que o motor produz em determinada situação. O gráfico 

com maiores amplitudes representa essa aproximação, com um valor médio de 22,51 

kW, valor distante do encontrado experimentalmente. No caso estudado, considerar 

esse valor, 45% maior, de transferência de calor necessária para manter o motor a 

uma temperatura de trabalho constante significaria um aumento na mesma proporção 

da área do trocador de calor. Situação que não comprometeria o funcionamento do 

sistema, mas que causaria problemas de posicionamento e aumentaria a massa do 

conjunto, um fator muito importante no projeto de protótipos de competição. 
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Para solucionar a dúvida da utilização do radiador de menores dimensões 

proveniente da motocicleta esportiva uma análise foi realizada com os dados dos 

últimos testes mas alterando os valores básicos como a área e o coeficiente global de 

transferência de calor. O novo gráfico gerado assume então como seria a taxa de 

transferência de calor, se na mesma situação, com o mesmo fluxo de ar, fosse 

utilizado o radiador anterior. 

 

 

 

Figura 35 – Taxa de transferência de calor assumindo a utilização do radiador de 
motocicleta. 

 

 

O resultado mostra que o radiador de menor área não poderá ser utilizado em 

situações como essa, pois como ocorreu anteriormente, há risco de 

superaquecimento. Mesmo sendo um radiador utilizado em um motor com 

características próximas do motor utilizado no sistema estudado, a condição em que 

ele é submetido em sua utilização original é muito diferente. Motocicletas esportivas, 

ao contrário de protótipos de Formula SAE, tem situações de alta carga apenas em 

velocidades elevadas, quando a velocidade do ar incidente é elevada, situação que 

aumenta a taxa de transferência de calor. 

 Na busca por obter melhorias no conjunto utilizado, cálculos foram realizados 

para observar os efeitos do aumento do fluxo de ar e de água para o processo de 

transferência de calor. Devido à baixa velocidade do ar incidente no radiador, o calor 

rejeitado pelo sistema está restringido, de modo que o aumento do fluxo médio de 
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água em 100 % traz um aumento de apenas 2 % na taxa de transferência de calor. O 

melhor caso então, como ja discutido anteriormente, seria um aumento na vazão de 

ar. Aumentando o valor em 30 %, a taxa de transferência de calor tem um aumento 

de 12,5 %, o que significa uma diminuição, da mesma proporção, no tamanho do 

trocador de calor. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Esse estudo mostrou que utilizar métodos de cálculo para prever o 

comportamento de um trocador de calor em determinado sistema é de grande 

utilidade, principalmente quando não se tem grande quantidade de recursos. Os 

cálculos desenvolvidos serviram para caracterizar o comportamento do sistema de 

arrefecimento do protótipo projetado pela equipe Formula UFSM, com esses dados 

os projeto seguintes terão uma base para facilitar cálculos e novos testes. Além disso 

foi possível: 

 Alcançar valores de taxa de transferência de calor seguros para o evento principal 

da competição, garantindo o devido funcionamento do sistema em todas as 

condições. 

 Obter um valor aproximado da vazão mássica de ar através do radiador, valor que 

pode ser utilizado como fator de comparação para novas análises de CFD. 

 Verificar a funcionalidade do método desenvolvido por Kays e London, efetividade-

NTU, para o caso estudado. 

 Demostrar que, para o sistema avaliado, a utilização da potência útil proveniente 

de simulação computacional para determinar a potência que deve ser dissipada 

pelo sistema de arrefecimento causa o sobre dimensionamento do trocador de 

calor e consequentemente o aumento da massa do sistema. Para melhores 

respostas deve-se procurar validar o modelo. 

 Determinar melhorias que podem ser aplicadas ao sistema atual de modo a 

diminuir as dimensões do trocador de calor. 

 Descartar a possibilidade de utilizar um radiador de motocicleta a partir de dados 

concretos de que a sua utilização acarretaria em riscos ao devido funcionamento 

do motor. 

 

Além disso, vale ressaltar a importância de uma análise utilizando CFD para o 

sistema de arrefecimento. Nesse trabalho, devido à falta de dados para a simulação, 

o resultado foi comprometido, o que vale de aprendizado para análises futuras. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Por ter sido o primeiro trabalho mais aprofundado na parte de arrefecimento 

que visou analisar diferentes métodos e parâmetros para facilitar futuros trabalhos, 

alguns tópicos ainda devem ser desenvolvidos para que o sistema seja totalmente 

caracterizado, como: 

 Gerar os gráficos de queda da pressão do ar através do radiador e de aumento de 

pressão através da ventoinha. 

 Utilizar os dados de pressão para uma nova análise de CFD, validando os 

resultados através de métodos experimentais. 

 Analisar o fluxo de água com o sistema fechado utilizando sensores de vazão, 

comparando com os resultados obtidos nesse trabalho. 

 Analisar a influência do escoamento laminar ou turbulento da água na 

transferência de calor em um radiador. 

 Através de testes devidamente instrumentados em dinamômetro de bancada 

determinar o perfil de geração de calor real do motor em análise e comparar com 

os dados provenientes de simulação computacional. 

 Iniciar uma modelagem em software unidirecional para arrefecimento, como o GT-

Suite.  
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8 ANEXOS 
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