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Resumo: O projeto mostrado a seguir tem por 

objetivo investigar o comportamento da relação de 

transmissão entre as polias da CVT, a partir da permuta 

da rigidez da mola acoplada à polia movida.  

1. Introdução 

Apesar da ideia de equipar o motor com um 

redutor para adaptar a velocidade e torque para as 

potências necessárias ter nascido antes da criação do 

automóvel, foi com ele que as transmissões passaram a 

ser mais utilizadas. No princípio, elas eram em sua 

grande maioria manuais, utilizando caixas de 

engrenagens para a transferência de potência e rotação. 

Com o passar do tempo, foi possível torná-las mais 

flexíveis em suas relações, de forma que o motor 

pudesse transmitir rotação e torque de uma maneira mais 

adequada a necessidade imposta, função da transmissão 

continuamente variável (CVT).  

A CVT é um tipo de transmissão que simula 

uma quantidade infinita de relações de marcha. A 

transmissão estudada é formada por um sistema de duas 

polias de tamanhos diferentes ligadas por uma correia. 

Cada polia consiste em dois membros cônicos que se 

distanciam de acordo com a rigidez da mola que 

comprime a polia movida. Com a variação dos 

diâmetros (gerados pela coreia tensionada e os membros 

cônicos) pode-se aumentar/diminuir a rotação do eixo 

conduzido. 

2. Metodologia 

Materiais: Obtidos através de doações e de projetos 

antigos de iniciação cientifica do centro universitário da 

FEI, os materiais utilizados são descritos abaixo: 

i. CVT; 

ii. Motor Honda gxh50 4stroke Engine ; 

iii. 10 molas com diferentes constantes 

elásticas; 

iv. Tacômetro; 

Métodos: Após instalar a mola junto a polia movida e 

dar partida no motor, pode-se iniciar o estudo. Então, 

utiliza-se o tacômetro com a função “RPMcontact” 

selecionada e coleta-se as rotações primeiramente do 

eixo da polia motora (nMot) e posteriormente a rotação 

do eixo onde se localiza a polia conduzida (nMov). 

Finalmente é selecionada a função “RPMphoto” 

coletando a rotação do eixo de saída da CVT, então é 

alterada a mola e coleta-se novamente os dados. 

3. Resultados e Discussão 

Abaixo, segue o gráfico que relaciona a relação 

entre a rotação das polias e a permuta da constante 

elástica da mola (N/m). 

  

     Figura 1: Relação de rotações em função da constante elástica da mola  

 A curva da Figura 1 remete ao aumento da 

relação de rotações entre as polias devido ao aumento da 

rigidez da mola. Em determinado momento a relação 

nMot/nMov atinge o valor unitário, a partir deste ponto 

observa-se uma inversão da relação, e a polia conduzida 

antes com rotações superiores passa a ter rotações 

inferiores à motora. 

4. Conclusão 

 Ao aumentar a rigidez da mola, a mesma faz 

com que a correia tensionada não consiga separar a polia 

conduzida, de forma com que seu diâmetro fique maior 

do que o da polia motora. Portanto a rotação da movida 

antes superior, agora fica menor do que a motora. 

Conclui-se que a alteração da mola proporciona uma 

significativa alteração da relação de transmissão dada 

entre as polias, pois pode transformar uma transmissão 

antes multiplicadora em redutora. 
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