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Resumo: O trabalho presente tem por objetivo estudar 

e analisar o comportamento cinemático e dinâmico de 

um sistema epicicloidal de engrenagens utilizado em 

veículos híbridos como transmissão automática com 

variação contínua da sua relação (CVT). Para isso, 

realizou-se a modelagem e simulação multicorpos do 

sistema com o auxílio do software Adams/View. Afim 

de confrontar os resultados obtidos na simulação, foi 

realizado um estudo cinemático analítico através do 

método de “razão básica”. 

 

1. Introdução 
Devido às exigências para a redução das emissões de 

poluentes ao meio ambiente, a indústria em geral aposta 

no desenvolvimento de novas tecnologias para atingir os 

níveis de emissões propostas pelas leis governamentais. 

Diante deste cenário, o setor automotivo tem investido 

no desenvolvimento de veículos híbridos ou puramente 

elétricos, para reduzir os níveis de emissão de gases que 

contribuem para o aquecimento global e efeito estufa. 

O desafio para a aplicação da tecnologia híbrida nos 

veículos é desenvolver um dispositivo de transmissão 

capaz de conciliar ambas as formas de propulsão para a 

locomoção veicular. Os projetos desenvolvidos 

utilizam, em sua maioria, um sistema epicicloidal de 

engrenagens, por serem leves e compactos, além de 

possibilitar uma variedade de arquiteturas de 

funcionamento [1]. Os componentes de um sistema 

epicicloidal são ilustrados na Figura 1. 

 
Figura 1 – Demonstrativo de componentes do sistema 

epicicloidal 

 

2. Metodologia 
A arquitetura e configuração do sistema de 

transmissão utilizada no estudo tem duas fontes motoras 

de entrada e uma fonte movida de saída, sendo a entrada 

1 (motor de combustão interna - MCI) pelo braço, a 

entrada 2 (motor elétrico - ME) pela engrenagem solar e 

a saída pela engrenagem anular, conforme demonstra a 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Arquitetura do sistema epicicloidal 

 Entrada 1 

(MCI) 

Entrada 2 

(ME) 

Saída 

Braço X   

Solar  X  

Anular   X 

 

Os dados geométricos utilizados nas engrenagens 

solar, planetária e anular foram definidos de modo a 

obter uma razão básica igual a -0,54 e são apresentados 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Dados geométricos das engrenagens do 

sistema epicicloidal 

 Anular Planetária Solar 

Número de 

dentes (Z) 

56 13 30 

 

Para atingir o objetivo deste trabalho, a metodologia 

foi dividida em dois tópicos de desenvolvimento. 

Primeiramente será desenvolvido um modelo 

matemático analítico buscando fazer uma análise 

cinemática da variação da relação de transmissão, na 

condição de trabalho em que a rotação do motor de 

combustão interna (MCI) se mantém constante em 4500 

rpm e há a variação da rotação do motor elétrico (ME) 

na faixa de trabalho de 0 a 10000 rpm, através do 

método de razão básica [2], o qual se baseia nas 

equações (1) e (2).   

 

 

(1) 

 (2) 

Onde b é a razão básica, Wa a rotação da 

engrenagem anular, Wb a rotação do braço, Ws a 

rotação da engrenagem solar, Zs o número de dentes da 

engrenagem solar e Za o número de dentes da 

engrenagem anular. 

Em seguida será modelado o mesmo sistema 

epicicloidal no software de dinâmica de multicorpos 

Adams/View, no qual será levado em consideração os 

dados geométricos das engrenagens, como módulo, 

ângulo de pressão, largura e número de dentes, além 

disso será imposto os dados do material das 

engrenagens para consideração das inércias das mesma. 

Com o modelo desenvolvido será feito uma análise 

comparativa com o método analítico, além de analisar 

mais profundamente o comportamento dinâmico do 

sistema. 
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3. Resultados 
Diante das condições apresentadas anteriormente, 

fez-se o cálculo da razão básica (b), obtendo o valor de  

-0,54. Também se analisou o comportamento da 

variação da relação de transmissão com a variação da 

rotação do ME, conforme apresentado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Gráfico da relação de transmissão pela 

rotação de entrada do ME 

 

      No momento em que o veículo está em operação, a 

central eletrônica identifica qual é a necessidade de 

torque que o veículo está precisando e então impõem a 

rotação do ME de modo a obter a relação de transmissão 

ótima para aquela determinada situação, tendo como 

base os dados da Figura 2. 

 

4. Conclusões 
Os resultados obtidos até o momento, através do 

desenvolvimento do modelo analítico, se mostraram 

fiéis às faixas de relação de transmissão utilizadas em 

transmissões veiculares estudadas durante o trabalho. 

O próximo passo do trabalho é o desenvolvimento 

do modelo multicorpos no software Adams/View, para 

estudos mais profundos do comportamento dinâmico do 

sistema epicicloidal, além de confrontar os resultados 

obtidos na análise analítica. 
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