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Resumo 

 O trabalho consiste em desenvolver um módulo didático de transmissão de 

velocidades, a fim de proporcionar uma ferramenta didática a ser utilizada em aulas 

de Elementos de Máquinas e congêneres. O módulo será construído tendo como 

base conceitos apresentados nas disciplinas Elementos de Máquinas I e II, ofertadas 

no curso de Engenharia Mecânica da Universidade Santa Cecília – Unisanta, que 

envolvem o dimensionamento de redutores convencionais. No módulo será possível 

atribuir diferentes relações de transmissão e consequentemente obter diversas 

possibilidades de rotações de saída. Para verificação das rotações de saída, serão 

instalados tacômetros na entrada e na saída do módulo. 

Palavras-chave: módulo didático; Elementos de Máquinas; redutores; rotações. 

Introdução 

O estudo das transmissões mecânicas é de vital importância para os futuros 

engenheiros mecânicos, que pretendem atuar na área de projetos ou manutenção 

mecânica.  

A ideia do projeto ocorreu em virtude da dificuldade encontrada por alguns 

alunos em visualizar a mecânica das relações de transmissão, apresentada nas 

aulas das disciplinas Elementos de máquinas I e Elementos de máquinas II, no 

curso de Engenharia Mecânica da Unisanta. Tal dificuldade, segundo relatos, 

ocorreu pelo fato de não existir uma equipamento que pudesse auxiliar no 

entendimento dessa parte da disciplina. 

Assim, a intenção é criar um módulo didático que permita aos alunos uma 

visão da mecânica das transmissões em um equipamento portátil, que possa ser 

usado em sala de aula comum, sem a necessidade de instalações especiais. 

Objetivos 

O projeto tem por objetivo criar um equipamento que permita estudar as 

relações de transmissão que ocorrem entre os elementos mecânicos. Seu uso 

poderá ser feito em componentes curriculares relativos a área de elementos de 

máquinas, existente em em cursos superiores, técnicos e profissionalizantes. 

O uso do equipamento em sala de aula visa auxiliar a visualização dos 

mecanismos de transmissão, possibilitando que o aluno compare os valores 

calculados aos reais obtidos por meio da medição da rotação de saída do 

equipamento. 

 



Metodologia 

A relação de transmissão é um sistema formado por um ou mais conjuntos 

que ampliam ou reduzem a velocidade recebida [2]. A relação de transmissão (i) 

entre dois cilindros dá-se pela relação entre o diâmetro de saída e o de entrada. 

A Figura 1 apresenta dois cilindros com diâmetros diferentes (D1 e D2) que 

transmitem movimento de rotação entre si sem deslizamento. 

 

Figura 1 - Representação de relações de velocidade. (Pelos autores, 2016). 

A velocidade periférica dos dois cilindros (V1 e V2) é a mesma [1]. Lembrando que a 

velocidade periférica é dada por [I] sendo 𝑛 a frequência de rotação do cilindro [II], 

para os dois cilindros é possível escrever: 

𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 𝐷 [I]    →  𝜋 ∙ 𝑛1 ∙ 𝐷1 = 𝜋 ∙ 𝑛2 ∙ 𝐷2  [II]        

sendo 𝑛1 a frequência de rotação do cilindro 1 (cilindro motor) e 𝑛2 a frequência de 

rotação do cilindro 2 (cilindro movido). 

Com essas considerações é possível escrever: 

𝑛1 ∙ 𝐷1 = 𝑛2 ∙ 𝐷2     →
𝑛1

𝑛2
=

𝐷2

𝐷1
= 𝑖12  

 Assim, caso a rotação do cilindro movido for menor que a do cilindro motor 

diz-se que a transmissão é uma redução (𝑖 > 1). No caso da rotação do cilindro 

movido for maior que a do motor, diz-se que a transmissão é uma ampliação (𝑖 < 1). 

Desenvolvimento 

Para o dimensionamento dos elementos de máquinas do módulo foram 

determinados parâmetros iniciais, como a rotação de entrada e a potência fornecida 

pelo motor elétrico, bem como a rotação de saída do redutor. 

O redutor terá quatro eixos e três pares de engrenagens principais e o último 

eixo terá duas engrenagens auxiliares que serão intercambiáveis com a engrenagem 

principal. A potência do motor será transferida para o redutor por meio de conjunto 

de polias e correia. As polias serão escalonadas em três diâmetros diferentes para 

possibilitar a mudança de rotação proveniente do motor antes da entrada no redutor.  

Em suma, o módulo didático permitirá nove possibilidades de redução. 



No módulo será usado um motor de 0,37kW que possui frequência de rotação 

igual a 1750rpm [3]. No eixo do motor estará acoplada uma polia escalonada com 

diâmetros de 63,5mm, 84,84mm, 115mm.  

 

Figura 2 – Sistema de transmissão: polias e trens de engrenagens (pelos autores) 
 

Este último eixo terá distância entre centros variável, que depende do par que 

será usado. Tal variação se dará por meio de um trilho, onde estão fixados os 

mancais. No modelo serão instalados dois tacômetros, um para medir a rotação de 

entrada e outro para medir a rotação de saída do módulo, além de um amperímetro 

para medir a corrente – e consequente potência – do motor em trabalho. 

Vale a pena observar que a figura 2 é uma modelo em três dimensões, que foi 

obtido pelo uso do software SolidWorks®. Este modelo será usado futuramente, 

para análise de tensões, simulações de rotações e esforços no eixo de saída. 

Resultados preliminares 

O Quadro 1 apresenta as nove possibilidades de rotações do eixo de saída.  

Quadro 1 – Relações de transmissão (Fonte: os autores). 

  Engrenagem 2 (Esquerda) Engrenagem 1 (Centro) Engrenagem 3 (Direita) 

Posição 1 de polia 37,3 40,0 33,9 

Posição 2 de polia 27,9 29,9 25,4 

Posição 3 de polia 20,9 22,4 19,0 

 

 A fabricação dos elementos e montagem do módulo mostrasse plausível no 

que diz respeito às dimensões calculadas a materiais selecionados. 
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