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RESUMO 

 

 

O que faz a física ser a mais bela das ciências é o fato dela descrever todos os fenômenos 

naturais, com ela descrevemos em termos de leis, postulados e fórmulas matemáticas tudo que 

ocorre ao nosso redor. Com essa descrição fazemos mecanismos baseados nos mesmos 

princípios para melhorar cada vez mais nossa vida. Aumentando o desenvolvimento 

tecnológico e cientifico sendo como consequência o surgimento de engenharias, isso faz com 

que a física seja a base de todas as engenharias. É muito normal nos depararmos com 

situações onde pessoas inventam mecanismos úteis para a humanidade, mas não conseguem 

explicar fisicamente o porquê do funcionamento da sua invenção. Partindo desse princípio 

surgiu a proposta desse trabalho que é fazer a análise física da cinemática rotacional de uma 

transmissão veicular que foi inventada pelo rondoniense GLADIMIR KOHNLEIN. Gladimir 

inventou uma caixa de câmbio, batizada de TMVVIF (Transmissão mecânica variadora de 

velocidade finita e inversora) na qual não consegue explicar fisicamente o que ocorre na caixa 

de câmbio para que ocorra o processo de redução de velocidade. Foi analisado como o 

mecanismo funciona e em cima disso foi descrito a cinemática rotacional que explica o 

funcionamento da transmissão. 

 

 

Palavras chave: Análise, Cinemática Rotacional, TMVVIF. 

  



 
 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

What does the physical being the most beautiful of the sciences is the fact that she describe all 

natural phenomena, described her in terms of laws, postulates and mathematical formulas that 

occurs all around us. With this description, make mechanisms based on the same principles to 

increasingly improve our lives. Increasing technological and scientific development and as a 

consequence the emergence of engineering, this causes the physical is the basis of all 

engineering. It is quite normal to come across situations where people invent useful 

mechanisms for humanity but cannot physically explain why the functioning of his invention. 

Based on this principle the proposal of this work is to make a physical examination of the 

rotational kinematics of a vehicle transmission that was invented by rondoniense Gladimir 

KOHNLEIN emerged. Gladimir invented a gearbox, dubbed TMVVIF (Mechanical 

Transmission variadora finite and inverter speed) in which physically can not explain what 

happens in the gearbox so that the process speed reduction occurs. We analyzed how the 

mechanism works and on top of that was described rotational kinematics explains the 

workings of the transmission. 

 

Keywords: Analysis, Rotational Kinematics, TMVVIF.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No nosso dia a dia nos deparamos com diversas máquinas em funcionamento 

compostos, na maioria, por um sistema de transmissão formado de engrenagens. Estes 

sistemas de transmissão são estudados, geralmente, apenas por engenheiros. Neste trabalho 

apresentamos o estudo de um sistema de transmissão veicular, a TMVVIF, inventada pelo 

rondoniense, GLADIMIR KOHNLEIN. Para realizarmos este trabalho foi feita uma revisão 

bibliográfica sobre cinemática rotacional e sobre os tipos de transmissões veiculares 

existentes, para em seguida descrevemos a TMMVIF. 

Na revisão sobre cinemática rotacional, abordaremos os conceitos básicos do 

movimento circular (posição angular, deslocamento angular, velocidade e aceleração angular, 

comparativo entre grandezas translacionais e rotacionais, tipos de movimentos rotacionais, 

movimentos de um corpo rígido e a relação de transmissão de movimento circular uniforme), 

que serão utilizados na descrição da TMVVIF. 

A revisão sobre os tipos de transmissão empregados atualmente tem o objetivo de 

informar o leitor sobre as tendências tecnológicas atuais para que com isto ele possa entender 

melhor as inovações apresentadas pela TMVVIF. 

Quanto à descrição da invenção foi feita uma parte sobre o contexto histórico de sua 

criação, como ela está sendo desenvolvida e por último a explicação sobre o seu 

funcionamento, colocamos então duas descrições sobre o seu movimento. Uma referente à 

explicação do inventor e a outra explicação baseado em conceitos físicos da cinemática 

rotacional. 
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2 CINEMÁTICA ROTACIONAL 

 

 

A mecânica descreve boa parte dos movimentos macroscópicos que o ser humano 

conhece. Por isso ela é uma disciplina tão importante dentro da física. A mecânica é formada 

de três partes: cinemática, estática e dinâmica. A cinemática é a parte da mecânica que 

utilizamos para descrever o movimento que a partícula ou o corpo está executando. A palavra 

cinemática é derivada do grego Kinema e significa “movimento”. A dinâmica é a parte da 

mecânica que estuda a relação entre o movimento de um corpo e as causas desse movimento. 

Finalmente a estática estuda o equilíbrio de corpos em repouso.  

Tanto a cinemática quanto a dinâmica são utilizadas para descrever dois tipos de 

movimento: o movimento de translação e o movimento de rotação dos corpos. Neste trabalho 

quando nos referirmos a corpos estamos nos referindo de fato a corpos rígidos, isto é, corpos 

formados de partículas cujas distâncias entre si são fixas e constantes.  

Dizemos que um corpo executa um movimento de translação quando a trajetória de 

duas partículas quaisquer deste corpo descrevem trajetórias idênticas e paralelas. Por outro 

lado, dizemos que um corpo descreve um movimento de rotação em torno de um eixo fixo 

quando suas partículas descrevem trajetórias circulares, com centro no eixo, contidas em 

planos perpendiculares ao eixo de rotação. 

 

 

2.1 POSIÇAO ANGULAR 

 

 

Vamos considerar então uma partícula que descreve uma trajetória circular de raio r e 

centro C. Neste caso, a cada instante a partícula está numa posição diferente, fazendo um 

ângulo diferente com qualquer reta fixa que passe pelo centro da trajetória. Por definição, a 

posição angular de uma partícula num instante t é dada pelo ângulo θ que a reta que liga o 

ponto P que a partícula ocupa neste instante com o centro C da trajetória faz com uma reta de 

referência, medido no sentido anti-horário. Como reta de referência utiliza-se geralmente a 

reta horizontal, que passa também pelo centro da trajetória, como mostra a figura 2.1. 
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Portanto, pela definição, o deslocamento angular da partícula, neste intervalo de tempo 

é dado por: 

 (2.1) 

  

Como se observa nesta definição, o deslocamento angular de uma partícula num certo 

intervalo de tempo é o ângulo descrito pela partícula neste intervalo de tempo, que não 

depende da reta de referência usada para medir a posição angular. A situação é análoga ao 

deslocamento de uma partícula no movimento de translação, onde a posição da partícula 

depende da origem da trajetória, mas seu deslocamento independe desta origem e expressa a 

distância percorrida pela partícula. 

 

  

2.3 RELAÇAO ENTRE DESLOCAMENTO E DESLOCAMENTO ANGULAR 

 

 

Seja agora uma partícula que, descrevendo uma trajetória circular de raio r, percorre 

num intervalo de tempo ∆t um deslocamento angular ∆θ. Durante este intervalo de tempo a 

partícula descreveu também um deslocamento ∆s em relação a qualquer origem que se fixar 

nesta trajetória circular descrita pela partícula. Se o ângulo ∆θ for medido em radianos, 

podemos, por definição de um ângulo em radianos, relacionar o deslocamento angular ∆θ 

com o deslocamento ∆s como: 

 (2.2)

 

 

2.4 VELOCIDADE ANGULAR 

 

 

Estando a partícula em movimento circular, sua posição angular muda constantemente 

em relação ao tempo. A rapidez média com que esta mudança ocorre pode ser medida 

definindo-se sua velocidade angular média. Assim, se durante um intervalo de tempo ∆t a 

partícula tem um deslocamento angular ∆θ, defini-se sua velocidade angular média ωm como: 

ω  
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Se medirmos agora a velocidade angular média de uma partícula em intervalos de 

tempo cada vez menores, podemos obter sua velocidade angular instantânea que, em analogia 

com o movimento translacional, será dado por: 

 
(2.3)

A unidade da velocidade angular é rad/s ou, simplesmente, s-1. 

 

 

2.5 RELAÇAO ENTRE VELOCIDADE ESCALAR E VELOCIDADE ANGULAR  

 

 

Seja agora uma partícula que descreve uma trajetória circular de raio r. Num intervalo 

de tempo ∆t a partícula descreverá um deslocamento angular ∆θ e um deslocamento ∆s 

medido ao longo da trajetória, que estão relacionados pela equação 2.2. Dividindo-se ambos 

os membros desta equação por ∆t e fazendo-se o intervalo de tempo ∆t tender a zero, obtém-

se facilmente a relação entre a velocidade angular e escalar da partícula, que será dada por: 

 (2.4)

 

Disso temos que no movimento circular, para uma velocidade angular dada, a 

velocidade linear é diretamente proporcional ao raio r da trajetória. 

 

 

2.6 EQUAÇÕES CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO CIRCULAR 

UNIFORME 

 

 

Quando uma partícula descreve um movimento circular a situação mais simples que 

pode ocorrer é que sua velocidade angular ω não varie com o tempo. Neste caso dizemos que 

a partícula descreve um movimento circular uniforme (MCU).  

Quando uma partícula descreve um MCU seu movimento é também periódico, visto 

que o tempo gasto pela partícula para percorrer a circunferência é sempre o mesmo e sua 

velocidade é, por definição, constante. Assim, se num intervalo de tempo ∆t a partícula 

descreve n voltas completas, o número de repetições de seu movimento por unidade de tempo, 

isto é, o período T de seu movimento será dado, por definição, por: 
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 (2.5)

 

Por outro lado, o numero de repetições que a partícula realiza, isto é, sua frequência f é 

definida por: 

 (2.6)

 

Com as equações 2.5 e 2.6 pode-se observar que a frequência f e o período T estão 

relacionados através da relação: 1
 (2.7)

 

Vamos considerar o caso de uma partícula que, num intervalo de tempo ∆t, sofre um 

deslocamento angular ∆θ. Se dividirmos este intervalo de tempo ∆t em N subintervalos de 

tempo iguais a ∆t0, de forma que ∆t = N∆t0, teremos o particionamento do deslocamento 

angular ∆θ também em N subintervalos, cujo i-ésimo denotaremos de ∆θi. Agora, chamando 

de ωm a velocidade angular média da partícula no intervalo de tempo ∆t e de  a velocidade 

média angular da partícula no i-ésimo subintervalo, podemos escrever: ∆∆ ∑ ∆∆ 1 ∆∆ ∑ 〈 〉 (2.8)

 

onde o símbolo 〈 〉 expressa o valor médio da grandeza existente em seu interior. 

 Por esta relação temos que a velocidade angular média de uma partícula, num dado 

intervalo de tempo, é igual à média das velocidades angulares médias desta partícula tomadas 

em um número qualquer de subintervalos deste intervalo, desde que nestes subintervalos o 

intervalo de tempo seja sempre o mesmo. Fazendo-se agora o número N de subintervalos 

tender ao infinito, obtemos subintervalos cujos deslocamentos angulares ∆θi tendem a zero, 

isto é, a um ponto, e na qual os subintervalos de tempo ∆t0 também tendem a zero, isto é, a 

um instante. Assim, à medida que N tende ao infinito, obtemos que a média das velocidades 

angulares médias da partícula nos subintervalos expressos na equação (2.8) tende a média das 

infinitas velocidades angulares instantâneas da partícula em cada um dos infinitos pontos do 

intervalo, ou seja: 〈 〉 (2.9)
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Da equação 2.9 temos que a velocidade angular média de uma partícula num intervalo 

de tempo é também igual à média das velocidades instantâneas da partícula a cada instante 

deste intervalo de tempo. Com esta equação pode-se perceber claramente qual a relação 

correta entre a velocidade angular média e a velocidade instantânea. Disto vemos que no 

MCU a velocidade média é igual à velocidade instantânea, já que o valor médio de algo 

constante é seu próprio valor, isto é: 

(2.10)
 

Sendo então ω constante no MCU, podemos integrar facilmente a equação 2.3. 

Supondo-se então que no instante t0 = 0 a posição angular da partícula é θ0, temos que: 

  →   
 

(2.11) 

 

Esta equação é a equação característica do MCU, já que as demais grandezas físicas 

que caracterizam este movimento, como a velocidade angular, são constantes. 

Por outro lado, sendo o período T do movimento o tempo que a partícula leva para 

descrever uma volta completa, podem escrever a velocidade angular da partícula como: 2 2  (2.12)

 

 

2.7 ACELERAÇAO ANGULAR 

 

 

Quando a partícula está em movimento circular, a sua velocidade pode ser constante 

como foi descrito na seção 2.6, ou sua velocidade pode estar mudando constantemente em 

relação ao tempo, sendo essa mudança dada por: ∆  (2.13)

 

 

Então definimos como aceleração angular média a rapidez média com que a mudança 

ocorre. Assim, se num intervalo de tempo ∆t a partícula tiver uma variação de velocidade ∆ , 

temos que sua aceleração média será dada por: 
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 ∆∆  (2.14)

  

Medindo-se agora a aceleração angular média de uma partícula em intervalos de 

tempo cada vez menores, podemos obter a sua aceleração angular instantânea: 

 
(2.15)

 

A unidade da aceleração angular é rad/s2	ou s-2. 

  

 

2.8 EQUAÇÕES CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO CIRCULAR 

UNIFORMENTE VARIADO (MCUV) 

 

 

De todas as formas que a velocidade angular de uma partícula pode variar, a mais 

simples é aquela em que a taxa com que a velocidade varia no tempo é constante, isto é, na 

qual a aceleração angular da partícula é constante. Neste caso o movimento é dito movimento 

circular uniformemente variado (MCUV). 

Neste caso, se no tempo t0 = 0 a velocidade angular da partícula for ω0, podemos obter 

facilmente sua velocidade angular em qualquer instante integrando-se a equação 2.8. Com isto 

pode-se obter que: 

  

                                           dt → ω ω  (2.16)

 

Uma vez que a velocidade angular é conhecida a cada instante, podemos determinar a 

posição angular da partícula também a cada instante. Assim, se em t0 = 0 a posição da 

partícula for θ0, com a equação 2.3 temos que: 

	 → 12  
 

(2.17)

 

Finalmente, com as equações 2.9 e 2.16 podemos obter a relação característica da 

velocidade angular média da partícula, pois: 〈 〉 〈 〉  〈 〉 〈 〉  
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 2   2 2   

2   

2  (2.18) 

 

As equações 2.16, 2.17 e 2.18 são então as equações fundamentais do MCU. 

 

 

2.9 RELAÇÃO ENTRE ACELERAÇAO ANGULAR E ESCALAR 

 

 

Para uma partícula que descreve uma trajetória circular de raio r, vale a relação 2.4 

entre as velocidades instantâneas escalar e circular. Derivando-se esta relação em relação ao 

tempo, e considerando-se que o raio da trajetória é constante, obtém se que: 

(2.19)
 

 

 

2.10 COMPARAÇÃO ENTRE O MOVIMENTO ESCALAR E O MOVIMENTO 

CIRCULAR 

 

 

Como já foi dito, as grandezas que caracterizam os movimentos de rotação e 

translação são definidas de formas semelhantes, como se observa nos quadros 2.1 e 2.2 a 

seguir. 

 

Quadro 2.1: Comparativo entre grandezas escalares e angulares 
Movimento escalar Movimento circular 

  ∆ 	  ∆θ = θ - θ0 

  	2  
	2  
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Quadro 2.2: Comparativo entre movimentos escalar e circular 
Movimento escalar Movimento circular 	  	  	 	  	 ) 	 	 	12 	  

12 	 	  

 

 

2.11 CINEMÁTICA DO CORPO RIGIDO 

 

 

Um sistema composto por muitas partículas é um corpo rígido quando a distância 

entre todas as suas partículas constituintes, permanecem fixas, sob a ação ou não de uma força 

externas. Nenhum corpo é absolutamente um corpo rígido, mas dependendo da força e do 

torque aplicados ao corpo, muitos sólidos podem numa primeira aproximação ser 

considerados como corpos rígidos. 

 

 

2.11.1 Movimentos de um corpo rígido 

 

 

Um corpo rígido pode ter um movimento de translação ou rotação ou os dois ao 

mesmo tempo. Quando ele realiza os dois movimentos ele realiza movimento mais geral do 

corpo rígido. 

 

 

2.11.1.1 Movimento translacional de um corpo rígido 

 

 

No movimento de translação todas as partículas descrevem trajetórias paralelas, de 

modo que o corpo permaneça sempre paralelo a sua posição inicial. Nesse movimento a 

direção de qualquer segmento que une dois de seus pontos não se altera durante o movimento, 

conforme figura 2.3. 
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Figura 2.3: Movimento translacional 

 

Fonte: civil.fe.up.pt/pub/apoio/ano2/mec2/aulas.../Mec2 -texto-cap2.pdf 

 

Sejam A e B dois pontos de um corpo que descreve um movimento de translação 

como mostra a figura 2.3. Sendo  e  os vetores posições destes pontos em relação a uma 

origem fixa e  o vetor posição do ponto B em relação ao ponto A, da figura temos que: 

 (2.20) 

 

o que implica em: 

 
(2.21) 

 

Se o movimento for de translação, então, por definição, o vetor  não pode mudar 

em modulo, direção ou sentido, isto é,  é constante. Assim, se este vetor não varia no 

tempo, temos com a equação 2.21 que as velocidades dos pontos A e B do corpo estão 

relacionadas por: 

 (2.22) 

 

Derivando a equação 2.22 em relação ao tempo, obtém também que: 

 (2.23) 

 

Sendo os pontos A e B pontos quaisquer do corpo, temos então que no movimento de 

translação de um corpo rígido todos os seus pontos se deslocam com a mesma velocidade 
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2.11.1.3 Movimento geral do corpo rígido 

 

 

Seja um corpo rígido, que se desloca de um instante t0 até um instante t. Então seu 

centro de massa, por exemplo, ocupa um ponto P0 do espaço, enquanto um determinado ponto 

A deste corpo ocupa um ponto PA0. No instante t, seu centro de massa ocupará um ponto P0 

do espaço, enquanto o ponto A do corpo ocupara um ponto PA, como mostra a figura 2.5. 

 

 

 

             t 

 

Independentemente do movimento descrito pelo corpo, podemos passar de sua 

configuração no instante t0 a sua configuração no instante t, transladando o corpo da posição 

onde seu centro de massa (CDM) é P0 até o ponto onde seu CDM é P0 e fazendo-se, além 

disto, o corpo rodar por certo ângulo θ, de forma que a posição do ponto PA no instante t 

coincida com a posição real do ponto PA no instante t. Como se observa, o movimento mais 

geral de um corpo rígido pode ser descrito como um movimento de translação com outro de 

rotação. 

Um exemplo clássico disto ocorre quando um corpo cilíndrico roda sem escorregar 

sobre uma superfície plana. Sendo o movimento sem escorregamento, segue que após o 

intervalo de tempo ∆t que o ponto do cilindro em contato com o solo volta a tocar o solo, seu 

CDM percorreu uma distância 2πr, onde r é o raio do cilindro. Isto supondo-se o cilindro 

homogêneo, já que neste caso o CDM do cilindro coincide com o centro de seu eixo e está 

sempre acima do ponto onde o cilindro toca o solo. 

Se pensarmos seu movimento como uma combinação de uma rotação e uma 

translação, podemos pensar que neste intervalo de tempo o cilindro sofreu uma translação de 

Figura 2.5: Deslocamento de um corpo rígido 
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raio r1 que rode a certa velocidade angular ω1, fazer o dispositivo de raio r2 rodar a uma 

velocidade ω2, dada por: 

 

 (2.25)

 

A relação acima é a base física dos dispositivos automotores atuais, incluindo 

bicicletas, automóveis, cadeira de rodas, etc.. 
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uma velocidade que será fornecida às rodas. Ele é constituído pela 

roda de coroa e o pinhão de ataque. Sua principal utilidade é fazer 

a compensação nas velocidades das rodas quando o carro faz uma 

curva. A roda que faz a curva com raio menor receberá uma 

velocidade menor e a que faz uma curva com raio maior receberá 

uma velocidade maior.  

Semi-eixo (E): Associado a roda da coroa existem um conjunto de engrenagens-

planetárias e satélites que permite aos semi-eixos girarem a 

velocidade diferentes quando o automóvel faz uma curva. Cada 

uma das rodas tem um semi-eixo acionado independentemente que 

lhe transmite o movimento do diferencial para a roda. Temos então 

o semi-eixo que transmite movimento do diferencial para a roda do 

lado direito e o semi-eixo que transmite movimento do diferencial 

para a roda do lado esquerdo. 

 

 

3.1 TRANSMISSÕES CONHECIDAS 

 

 

A caixa de câmbio que foi descrita anteriormente é mais conhecida como transmissão. 

Por isto, de agora em diante, nós usaremos este termo para nos referirmos à caixa de câmbio, 

uma vez que é o termo popular. Iremos citar agora os tipos de transmissões mais comuns e 

explicar brevemente seus funcionamentos. 

 

 

3.1.1 Transmissão mecânica 

 

 

A transmissão mecânica recebe este nome porque ela é feita pelo condutor do veículo 

através do movimento do condutor sobre o pedal da embreagem e a alavanca de mudanças de 

marcha (mais conhecida como câmbio). É constituída geralmente por uma embreagem 

mecânica, um veio de entrada de potência do motor, um veio intermediário, um veio de saída 

ligado ao diferencial e as rodas motrizes. O número de transmissões varia entre quatro a seis 

marchas. A alteração da marcha ocorre no momento em que a transmissão está sem carga 

(quando não há interrupção de torque entre o motor e as rodas). Neste pequeno intervalo o 
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como uma única peça que, ao entrar em movimento, irá provocar a rotação das engrenagens. 

Cada engrenagem corresponde a uma relação de transmissão. Na figura 3.2 as seis 

engrenagens correspondem a uma transmissão de cinco velocidades, sendo uma para a 

marcha-ré e as outras cinco velocidades diferentes para frente. Elas são montadas em 

rolamentos no eixo diferencial, o que as faz rodarem independentemente do eixo. Isto permite 

que o veículo fique parado com a embreagem acoplada, o que é conhecido como ponto morto. 

Para fazer a relação de caixa tem que ser feita a ligação do eixo diferencial com as 

engrenagens que, estando acoplada, fará a ligação com o motor. A ligação com o motor é feita 

pelos anéis. Para engrenar uma delas a parte dentada do anel encaixa na parte lateral dentada 

da engrenagem. 

No quadro 3.1 pode-se observar um comparativo entre as transmissões manuais com 

duas e três arvores. 

Quadro 3.1: Comparativo entre transmissões de 2 e três árvores 
Transmissão manual Vantagens  Desvantagem 

2 arvores Melhor escalonamento de 

marchas;  

Menor custo de fabricação; 

Melhor acústica; 

Menor massa. 

Comprimento da transmissão 

3 arvores Compacta; 

 

Engate de marchas mais difícil; 

Custo de fabricação maior; 

Pior acústica;  

 

 

 

3.1.2 Transmissão Automática 

 

 

A transmissão automática é o tipo de transmissão que não é realizada pelo condutor do 

veículo, sendo que seu funcionamento está associado ao uso de engrenagens epicicloidais 

(figura 3.3). Ela necessita de um conversor de torque e de um módulo hidráulico comandado 

pela centralina da própria caixa. O conversor de torque, mostrado na figura 3.4, é utilizado no 

lugar da embreagem, permitindo a transmissão da potência do motor de combustão e a 

suavização das trocas de marchas, sem que ocorram solavancos entre as mudanças das 
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4 A TMVVIF  

 

 

O termo TMMVVIF significa transmissão mecânica variadora de velocidade inversora 

e finita, sendo que o termo mecanica não significa aqui a transmissão manual como citado na 

seçao 3.1.1, pois este sistema de transmissao pode ser feito tanto manualmente como 

automatizado. Este dispositivo foi idealizada pelo empresario rondoniense Gladimir Kohnlein 

e é baseado em movimentos rotacionais. 

 

 

4.1 A INVENÇÃO TMMVVIF 

 

 

A ideia para a criação da caixa de transmissão TMMVVIF surgiu quando o inventor 

acima mencionado assistiu uma reportagem sobre a invenção de uma caixa de câmbio 

desenvolvida por uma empresa Japonesa, sendo que somente seis meses após ter enviado um 

pedido de Patente da TMVVIF ao INPI veio a confirmação de que o pedido foi entregue. Em 

2009 o inventor concorreu a um Edital da FINEP de inovação tecnológica e conseguiu a 

aprovação para o desenvolvimento da TMMVVIF no período de quatro anos, fato inédito no 

Estado de Rondônia, tendo recebido uma subvenção de um milhão e trezentos mil reais. 

A inovação proposta apresenta uma série de vantagens tanto para o fabricante dos 

produtos tanto para seus consumidores. A proposição de eliminar uma série de componentes 

(eliminação imediata do kit de embreagem e a caixa seca) representa uma substancial redução 

de custos na fabricação. Para o consumidor, estima-se uma economia de consumo de 

combustível, comparando a uma transmissão mecânica de 5 marchas, de até 25%. O conforto, 

a praticidade e a segurança serão benefícios adicionais para seus usuários. Não esquecendo 

que esta solução projetada poderá auferir substancial econômica de energia elétrica ao 

transporte pesado de massa, como é o caso dos metrôs e vir a viabilizar projetos e meios de 

transporte via energia solar.  
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4.6 DADOS COMPUTACIONAIS COLETADOS PELO INVENTOR 

 

 

Com as simulações computacionais feitas pelo inventor com o programa Autodesk 

Inventor. Pode-se montar o quadro 4.1 que relaciona as velocidades angulares dos discos que 

compõem a TMVVIF. 

Quadro 4.1: Velocidades dos discos. 
Ângulo de 

inclinação 

do disco 

toroidal 

Velocidade 

angular do 

eixo de 

entrada 

(RPM) 

Velocidade 

de 

translação 

do disco 

toroidal 

Velocidade

De rotação 

do disco B 

Velocidade 

angular do 

eixo de 

saída 

20 1,00 0,671 1,342 0,342 

15 1,00 0,629 1,259 0,259 

10 1,00 0,587 1,174 0,174 

0 1,00 0,544 1,087 0,087 

-5 1,00 0,500 1,000 0,000 

-10 1,00 0,456 0,913 -0,087 

-15 1,00 0,431 0,826 -0,174 

-20 1,00 0,371 0,741 -0,259 
Fonte: Dados fornecidos pelo inventor. 

 

 

 

4.7 ANÁLISE FÍSICA DA TMMVVIF 

 

 

Podemos explicar fisicamente o funcionamento da TMMVVIF da seguinte forma: O 

eixo de entrada (A) gira com uma velocidade angular (ωe), rotação esta vinda do motor. Esta 

velocidade será transmitida para o platô toroidal (B) e para o conjunto de engrenagens (C), 

pois os mesmos estão conectados ao eixo de entrada, formando um conjunto de entrada 

(figura 4.57). 
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Figura 4.58: Disco de entrada com velocidades lineares diferentes. 

 

Fonte: Desenho disponibilizado pelo inventor, feito no programa Autodesk Inventor . 

 

onde vf, ve, vd, vc, vb e va, são as velocidades escalares dos pontos f, e , d, c, b e a, do platô 

toroidal (B), respectivamente. 

Como o disco intermediário (D) está apoiado no platô toroidal (B) (figura 4.55), ele 

passará a executar um movimento rotacional em torno do seu próprio eixo, de forma que a 

velocidade escalar dos pontos das bordas do disco intermediário (D) sejam iguais às 

velocidades escalares dos pontos do Platô toroidal (B) em contato com o disco intermediário 

(D), havendo uma relação de transmissão igual à que acontece em sistemas de engrenagens 

descrito na seção 2.11. 

Por outro lado, o disco intermediário (D) (figura 4.55) também está em contato com o 

platô toroidal (G), que, por sua constituição, está fixo. Como o ponto de contato do disco 

intermediário gira com a mesma velocidade escalar que seu ponto de contato com o platô 

toroidal B, dada por , e com a mesma velocidade (nula) que seu ponto em contato com o 

platô toroidal G, segue que o disco intermediário deve, além de rodar em torno de um eixo 

que passa por E com uma velocidade de , girar também sobre um eixo que passa por A e 

H, chamada de . 
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Sendo agora v1’ a velocidade linear do ponto de contato 1’ da engrenagem 

intermediária (E), ω// a velocidade angular da engrenagem de intermediária (E), r o raio do 

círculo que a engrenagem intermediária ira percorrer, ⊥	a velocidade angular da engrenagem 

intermediária (E) e reb o raio da engrenagem intermediária (E), temos que: 

´ // ⊥  (4.6) 

 

Para que ocorra a transmissão a velocidade linear dos pontos 1 e 1’ tem que ser iguais. 

Assim, igualando-se as equações 4.5 e 4.6, obtemos que: 

// ⊥  (4.7)

Por outro lado, sendo  a velocidade angular da engrenagem de saída F e  o raio 

da engrenagem F, temos que a velocidade escalar de um ponto da engrenagem F (igual à do 

eixo H), será: 

2 (4.8)
 

onde  é a velocidade angular do eixo H (de saída) e  o raio do eixo H. 

Sendo agora 2  o ponto do disco intermediário D, segue que sua velocidade escalar 

decorre do seu giro em relação ao próprio eixo ( ⊥  e seu giro em relação aos eixos A e H 

( //). Assim, temos que: 

2′ // ⊥ (4.9)
 

Como as velocidades dos pontos 2 e 2  devem ser iguais, temos que: 

// ⊥ (4.10)
 

Como 	 , temos com as relações 4.7 e 4.10 que: 

// ⊥ (4.11)
 

e 

// ⊥ (4.12)
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Figura 4.63: Ponto de contato entre os discos. 

 

Fonte: Desenho disponibilizado pelo inventor, feito no programa Autodesk Inventor . 

 

Sejam agora 3 e  os pontos de contato entre o platô toroidal B e o disco 

intermediário D, respectivamente (figura 4.63). Neste caso, a velocidade escalar do ponto 3 é: 

 (4.13) 

 

onde  é a velocidade angular de entrada, fornecida pelo motor, e é a distancia do eixo do 

disco de entrada ate o ponto onde o disco intermediário toca o platô toroidal B. Já a 

velocidade do ponto  do disco intermediário em contato com o ponto 3, será: 

 (4.14) 

 

Como os pontos 3 e 3´ estão em contato, segue que  , o que implica em: 

 (4.15) 

 

Por outro lado, a velocidade do ponto 4 em que o disco intermediário D toca o platô 

toroidal G é nula, pois este platô esta fixo. Assim: 

 (4.16) 

 

Já o ponto  do disco toroidal em contato com o ponto tem uma velocidade dada por 

 (4.17) 

 

Como os pontos 4 e  estão em contato e se supõe que o disco intermediário D não 

desliza no platô G, seque que  o que implica em: 
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 0 ⊥ // (4.18)

 

Da relação (4.18), temos a relação entre as velocidades angulares do disco 

intermediário em torno de si ( ⊥) e entorno de um eixo que coincide com o eixo de entrada 

( //) que será dado por: 

⊥ // 
(4.19)

 

Com as relações (4.19) e (4.15) podemos obter que: 

 

// 11  (4.20)

E, com a relação (4.18), que: 

⊥ 11  (4.21)

 

Finalmente, com as equações (4.12), (4.20) e (4.21), obtemos que: 11 1  (4.22)

Por outro lado, em função da inclinação do disco intermediário, podemos com a figura 

4.64, escrever que: 
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Figura 4.64: Distancias de e ds. 

 

Fonte: Desenho disponibilizado pelo inventor, feito no programa Autodesk Inventor . 

 

    e  

 

Como , podemos escrever as equações (4.20), (4.21) e (4.22), 

como: 

 
(4.23) 

 
(4.24) 

 
(4.25) 

 

 

4.9 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 

Na figura 4.65 observa-se o projeto do protótipo da TMVVIF que se encontra na 

empresa Central Laminações, cuja fotografia se observa na figura 4.66. 
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foram feitas medidas apenas quando este não se encontrava inclinado. Na tabela 4.1 temos os 

resultados experimentais obtidos para diversos valores de rotação do disco de entrada. 

 

Tabela 4.1: Dados experimentais da TMVVIF 

ωe (rpm) ω// (rpm) ωs (rpm) 

35 18 0 

65 33 0 

85 44 0 

95 53 0 

 

 

4.10 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

  

Na tabela 4.2 observa-se os resultados obtidos, para diversas velocidades angulares do 

eixo A ( ), quando a inclinação é , das velocidades medidas experimentalmente do 

disco intermediário na direção paralela ( ), e o resultado que se obtém através da formula 

(4.23) na direção paralela ( . Para cada uma destas velocidades de entrada foi 

determinado o erro relativo que se obtém ao se comparar os resultados teóricos com os 

resultados experimentais. 

 

Tabela 4.2: Comparação dos dados 

ωe (rpm)  (rpm) 

 

 (rpm) 

 

Erro relat ivo (%) 

35 17,5 18 2,85 

65 32,5 33 1,53 

85 42,5 44 3,53 

95 47,5 53 11,6 
 

 

Como se observa na tabela acima, os resultados teóricos diferem significativamente 

dos resultados experimentais apenas para altas velocidades angulares do eixo de entrada. 

Como a razão teórica de transmissão independe da velocidade angular do eixo A, como se 

observa nas fórmulas (4.23), (4.24) e (4.25), pode-se supor que esta discrepância entre os 

resultados experimentais e teóricos se deva a um mau funcionamento do protótipo, devido, 

talvez, ao ajuste de peças, cuja precisão é de fundamental importância ao seu funcionamento e 

a confiabilidade das relações que nos levaram as formulas (4.23), (4.24) e (4.25). 



102 

 

Por outro lado, analisando-se a função que fornece a razão de transmissão entre a 

velocidade angular de saída e de entrada dado pela formula (4.25), que podemos escrever 

como: 

 
 

 

observa-se que para os valores  e  obtem-se  e para  obtem-

se o valor máximo de , dado por . Assim segundo a relação (4.25), a razão de 

transmissão aumenta quando a aceleração do disco intermediário varia de  a  e diminui 

quando a aceleração varia de a , o que não se observa experimentalmente. Isto 

significa que as relações (4.23), (4.24) e (4.25) valem para , mas devem ser mais 

analisadas para outros valores de θ. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A descrição física sobre a cinemática da transmissão descreve exatamente a 

transmissão como o inventor a idealizou, pois conseguimos chegar a uma relação da qual se 

obtém os mesmos valores que as do inventor para as simulações computacionais. 

Quanto aos dados experimentais, já temos que tomar cuidado. Primeiramente porque 

só tivemos como medir quando o disco intermediário não está inclinado, segundo a medição 

foi feita para velocidades angulares de entrada baixa pois as altas não nos permitia a contagem 

do disco intermediário. Ela amostra que colhemos podemos ver que para baixar velocidades 

angulares de entrada (35 e 65) os valores foram basicamente os esperados pela teoria, já para 

as rotações mais altas (85,95) começamos a ter certa alteração nos valores esperados. 

Como a cinemática bate para as pequenas velocidades angulares concluímos também 

que ela deva valer para as altas velocidades, logo deve haver algum problema na dinâmica da 

transmissão que está impedindo de se obter os valores desejados pela teoria. 

Fica então como proposta para trabalhos subsequentes o desenvolvimento da 

explicação teórica da dinâmica da transmissão. 
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