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Resumo 

DCT é o acrónimo para Dual Clutch Transmission, em 
que o seu conceito passa basicamente por se acoplar duas 
caixas de velocidades numa só. 

Este tipo de caixa, consegue ser mais económica a 
nível de combustível do que as caixas manuais, com 
tempos de passagem ainda mais rápidos, sem haver perdas 
de performance. Por outro lado tem o mesmo nível de 
conforto que as caixas automáticas.  

O seu funcionamento baseia-se em dois veios de 
transmissão que partem do motor, em que cada um tem a 
sua própria embraiagem. Um dos veios está ligado às 
relações pares e o outro às relações ímpares, existindo 
apenas um veio transmissão ligado às rodas do automóvel. 

No mundo automóvel, mais propriamente dentro do 
circuito comercial, só muito recentemente é que começou 
a ser implementada numa vasta gama de modelos, com 
um binário limitado a 250 N/m. Para a Europa, onde a 
condução é tipicamente com caixa manual, existe agora 
outra escolha de peso por parte dos condutores. 

Por outro lado, as caixas DCT’s começam a dar os 
seus “trunfos de ouro” nos carros desportivos de alta 
gama, embora já o tivessem feito no mundo desportivo 
automóvel. 

Futuramente prevê-se que a procura ou a preferência 
dos clientes em optar para as caixas DCT’s venha a 
aumentar devido às suas vantagens e o fabricante 
BorgWarner está a apostar seriamente nesse tipo de 
tecnologia. 
 

1. Introdução 
 
1.1. Enquadramento 
 

Nos dias que correm, está na ordem do dia a economia 
de combustível, mas ao mesmo tempo não se pretende 
perder a componente, performance. Por isso, os 
fabricantes uniram-se para aperfeiçoar as DCT’s de forma 
a que estas não tivessem a desvantagem de altos 
consumos de combustível, como acontece com as caixas 
automáticas, e a vantagem de agradar aos condutores que 
foram até hoje adeptos incondicionais das caixas manuais.  

Ao mesmo tempo veio reduzir os tempos de passagem 
de relação, algo praticamente impossível de realizar nas 
caixas automáticas. 

Ou seja, é um conceito relativamente novo, que ainda 
tem espaço para impressionar ainda mais o mundo 
automóvel, e talvez revolucionar. 

 
1.2. Objectivos 
 

Este documento tem como objectivo o estudo de 
diversos tipos de transmissão, assim como as suas 
vantagens, desvantagens e expectativas futuras. Pretende-
se também tirar algumas dúvidas relativas à sua utilidade 
e ao seu funcionamento. 
 
1.3. Motivação 
 

As DCT’s surgiram inicialmente de forma a corrigir as 
desvantagens das caixas automáticas, mantendo o 
conforto e ao mesmo tempo manter ou até mesmo 
aumentar o prazer desportivo de conduzir um automóvel 
equipado com DCT’s. 

Depois de vários fabricantes desenvolverem este 
conceito, uniram-se de forma a lançarem uma caixa 
comercialmente viável para uma grande gama de 
modelos, de forma a que os preços de venda não 
diferissem muito entre as caixas manuais e as caixas 
DCT’s. 

Ao mesmo tempo, começou-se a desenvolver caixas 
DCT’s para carro desportivos de elevada gama, em que o 
seu fabrico é razoavelmente diferente para as caixas 
DCT’s para automóveis de baixa gama, embora o seu 
princípio de funcionamento é o mesmo. Por isso o 
aparecimento desse tipo de caixas demorou mais tempo a 
ver a luz do dia. Mas o seu surgimento, a nível de 
transmissões até ao momento, é que apresenta melhor 
relação entre desportivismo e eficiência, embora as 
CVT’s se apresentem como um sério candidato, apesar de 
não terem entrado nesse mundo, de forma notória. 

 
1.4. História das duplas embraiagens 

 
Apesar da tecnologia já não ser nova, é uma 

tecnologia relativamente nova na indústria automóvel. 
A história da dupla transmissão começou com 

Leonardo da Vinci, que idealizou uma caixa de 
velocidades, em 1506 (não há total certezas em relação às 
datas). (1) 

Cinco séculos mais tarde, em 1939, Adolphe Kégresse, 
inventou a DCT para que os veículos militares pudessem 
operar melhor em terrenos acidentados. Na altura, a 
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Citroen foi a primeira marca a elaborar o protótipo, mas 
devido a problemas de negócios e o espoletar da 2ª Guerra 
Mundial, o projecto foi posto de lado. Seguidamente, a 
Audi e a Porsche continuaram a aperfeiçoar o conceito da 
DCT para obterem um melhor desempenho para os carros 
de competição. 

Em 1985, a Audi com o modelo Sport Quattro S1, 
carro de rally, equipado com uma DCT, ganhou a prova 
Pike Peak, cuja prova decorreu a mais de 4300m de 
altitude. (2) (3) (4) 

Em 1986, a Porsche equipou dois modelos (956 E 
962C) com as DCT, que altura davam a sigla de PDK 
(Porsche Dual Klutch), em que acabaram por ganhar a 
prova Monza 1000 Kilometer World Sports Prototype 

Championship. 
A partir dos Anos 90’s, a BorgWarner, em conjunto 

com a VW, Audi, Porsche e outros fabricantes, juntaram 
esforços de forma a desenvolverem uma caixa DCT, de 
forma a ser economicamente viável e assim poderem 
lançar em veículos comercias. 

 
1.5. Estrutura  
 

Este trabalho descreve de uma forma abrangente os 
aspectos mais significativos das DCT’s. Apresenta uma 
introdução expondo os aspectos que motivaram o 
aparecimento das DCT’s, situando historicamente as 
evoluções mais significativas do seu percurso.  

Na segunda secção são descritos os diferentes tipos de 
caixas, a explicar o seu funcionamento e como é possível 
relacionar com as DCT’s. Seguidamente é elaborada uma 
descrição aprofundada da DCT’s, em todos os aspectos.  

Na terceira secção é descrita a tecnologia utilizada no 
carro Nissan GT-R, equipado com uma caixa DCT. 

Na quarta secção apresenta-se um comparativo de um 
mesmo modelo, entre a caixa manual e a caixa DCT. 

Na quinta secção, é feita uma análise sobre as 
perspectivas futuras e oportunidades de mercado para as 
DCT’s, mostrando-se as tendências da adopção desta 
caixa.  

Por fim, conclui-se o trabalho com uma breve previsão 
da aplicabilidade da tecnologias e os aspectos que 
concluímos ser mais relevantes quanto a esta tecnologia. 

2. Desenvolvimento 
 

As caixas DCT (Dual Clutch Transmission) oferecem 
a mesma funcionalidade de duas caixas manuais numa só. 
Para uma melhor compreensão, serão apresentadas as 
diferenças de funcionamento entre as duas. 

Numa transmissão manual convencional, quando se 
realiza uma passagem para a velocidade seguinte ou 
anterior, existe um pequeno fosso onde não há 
transmissão de potência para as rodas.  

Isto ocorre durante a mudança de velocidade/relação, 
sendo a designação mais correcta como “troca violenta 
(Shift Shock)” ou “binário interrupto (Torque Interrupt)”. 

Para condutores inexperientes, pode resultar em que os 
passageiros sejam atirados para a frentes e depois para 
trás, no momento em que a mudança é alterada. (1) 

Uma caixa de dupla embraiagem, como o nome diz, 
apresenta duas embraiagens, e não possui pedal de 
embraiagem. Graças a sofisticados sistemas hidráulicos e 
electrónicos, o controlo das embraiagens é feito da mesma 
forma que uma normalíssima transmissão automática. (1) 

Nas DCT’s, as embraiagens operam de forma 
independente. Uma das embraiagens actuas nas mudanças 
ímpares (1ª, 3ª, 5ª e R), enquanto a outra controla as 
mudanças pares (2ª,4ª e 6ª). De acordo com essa 
disposição, é possível mudar de velocidade sem haver 
interrupção na passagem de potência do motor para a 
transmissão. Ao mesmo tempo, o choque de mudança de 
velocidade também é reduzido (1) 
 
2.1. Utilidade de uma caixa de velocidade 

 
A caixa de velocidades é um componente mecânico 

presente em todos os veículos, que faz a ligação entre o 
sistema de embraiagem e o veio de transmissão. É a caixa 
de velocidades que permite ao condutor seleccionar a 
melhor relação entre a rotação do motor e a rotação 
desejada das rodas para que se tire melhor proveito das 
capacidades do motor (sejam elas potência, consumos ou 
suavidade de condução). As caixas de velocidade podem 
ser manuais (sendo o condutor responsável por 
seleccionar a relação de caixa) ou automáticas. (4) 
 
2.2. Caixa de velocidades Manual 
 

A caixa de velocidades manual é o tipo de caixa mais 
utilizada no mundo automóvel. Desde o primeiro 
automóvel produzido em série que é utilizada e até então 
sofreu várias alterações de modo a proporcionar melhor 
performance, redução do consumo de combustível, 
suavidade na sua utilização, entre outras. 

Na Fig. 1, é possível observar-se um exemplo de uma 
caixa manual. As suas partes constituintes relacionam-se 
da seguinte forma. (5) (6) 

 

Fig.  1 - Transmissão manual de 5 velocidades. 
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No sentido, do motor para o eixo de transmissão (rodas) 
tem-se: 

• O eixo verde ilustra o eixo do motor, no qual o 
movimento provém da cambota. O acoplamento 
entre o motor e a transmissão faz-se através de 
uma embraiagem. Sendo assim, quando se carrega 
no pedal de embraiagem, esta vai desacoplar o 
motor da transmissão, obtendo-se uma das 
hipóteses de ter o motor em funcionamento e o 
veículo parado. Quando se liberta o pedal de 
embraiagem acontece o inverso, ou seja, é 
efectuado o acoplamento entre o eixo verde e o 
eixo secundário, a vermelho; 

• O eixo secundário, funciona como uma única peça 
que ao entrar em movimento, irá provocar a 
rotação das engrenagens, a azul; (7) 

• Cada engrenagem corresponde a uma relação de 
caixa. Neste caso trata-se de uma transmissão de 
cinco velocidades, logo existem cinco 
engrenagens, mais uma referente à marcha atrás. 
Estas engrenagens estão montadas em rolamentos 
no eixo diferencial, a amarelo, o que permite 
rodarem independentemente do eixo. Esta situação 
permite ter o veículo parado e a embraiagem 
acoplada, o chamado “ponto morto”.  
Para seleccionar uma relação de caixa é necessário 
efectuar a ligação do eixo de diferencial às 
engrenagens, que por si só, estando a embraiagem 
acoplada fará a ligação ao motor. Essa ligação é 
feita através de anéis, a roxo. Cada anel permite 
seleccionar duas relações, para engrenar qualquer 
umas delas, a parte dentada do anel encaixa na 
parte lateral dentada da engrenagem. Para facilitar 
esse movimento recorre-se aos chamados 
sincronizadores, a amarelo na Fig. 2 (8) 
Estes permitem criar algum atrito entre a 
engrenagem e o anel de forma a sincronizarem as 
suas velocidades antes do contacto entre os seus 
dentes; 

 

 
Fig.  2 - Transmissão manual de 5 velocidades. 

• No caso da marcha atrás, existe uma pequena 
engrenagem, a roxo, Fig.3 que faz ligação entre o 
eixo secundário e a engrenagem correspondente à 
relação de marcha atrás. Sendo assim, essa 
engrenagem roda sempre em sentido contrário aos 
das outras relações. Assim se explica o facto de 

quando se tenta engrenar a marcha atrás com o 
veículo em andamento se ouvir um ruído. 

 

 
Fig.  3 - Esquema de engrenagens da marcha atrás. 

2.3. Caixa Automática 
 

A transmissão automática distingue-se da manual, em 
termos visuais a nível de habitáculo, por não existir pedal 
de embraiagem nem selector de velocidades mecânico, 
uma vez que a própria caixa efectua a troca de relações e 
faz o acoplamento e desacoplamento ao motor sem 
interacção humana. Devido à evolução das caixas 
automáticas, hoje em dia é possível além do 
funcionamento completamente automático, ser o próprio 
condutor a seleccionar a relação de caixa que pretende, 
através de patilhas no volante, ou então no próprio 
selector da consola central, Fig.5.  

Relativamente ao acoplamento neste tipo de caixas, 
este é efectuado através de um conversor de binário. 

 

 

Fig.  4 - Selector de velocidades automáticas e 
sequenciais. 

Na Fig. 5 pode-se observar as partes constituintes de 
um conversor de binário. Da esquerda para a direita, a 
turbina, que se encontra ligada à caixa de velocidades, o 
estator, que se situa entre a bomba e a turbina, e a bomba, 
que se encontra ligada ao motor. Para todo este conjunto 
funcionar no interior do conversor de binário existe um 
fluido hidráulico. (9) 
 

 
Fig.  5 - Partes constituintes do conversor de binário. 
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A nível de funcionamento, o movimento do motor vai 
fazer girar a bomba, provocando uma força centrífuga e 
fazendo com que o fluido que se encontra no centro do 
conversor seja expelido para o seu extremo. Este ao ser 
expelido terá que ser direccionado para que seja criado 
movimento na turbina, logo movimento na caixa de 
velocidades. Essa mudança de direcção é provocada por 
lâminas existentes na bomba, Fig. 6 (3)  
 

 
Fig.  6 – Bomba do conversor de binário. 

Como a bomba está acoplada à turbina, a saída do 
fluido da turbina coincide com a entrada de fluido da 
bomba, logo a força que a bomba vai provocar na turbina 
vai recebê-la em sentido contrário, Fig.  7, o que 
provocaria uma diminuição de rotação do motor, 
desperdiçando energia. (8) 
 

 
Fig.  7 – Turbina do conversor de binário. 

Para solucionar esse problema, o estator tem um papel 
fundamental. Este encontra-se fixo ao eixo da transmissão 
através de uma embraiagem unidireccional, que lhe 
permite rodar no sentido oposto ao do fluido. Então, 
quando o flui entrar em contacto com as lâminas do 
estator é forçado a inverter a sua direcção, Fig. 8, 
entrando novamente na bomba com a direcção correcta. 

 

 
Fig.  8 – Estator do conversor de binário. 

Voltando de novo ao funcionamento da caixa de 
velocidades automática, esta funciona através de 
engrenagens planetárias. Como qualquer engrenagem 

planetária é constituída pela engrenagem solar, 
engrenagem planetária e o seu suporte e a engrenagem 
coroa, Fig. 9. Além desse sistema de engrenagens 
possuem um sistema de cintas e outro de embraiagens 
embebidas em óleo que trava algumas partes do sistema 
de engrenagens, um sistema hidráulico que controla as 
relações de caixa e as cintas, e uma bomba que faz 
circular o fluido hidráulico da caixa. (5) 

 

Fig.  9 Engrenagem planetária. (5) 

Qualquer uma das partes da engrenagem planetária 
pode ser a entrada ou saída de movimento ou mantida 
imóvel. Ao escolher qual peça desempenha qual papel, 
obtém-se uma determinada relação de caixa.  

Num sistema simples de engrenagens planetárias, em 
que a engrenagem coroa é a saída, obtém-se o seguinte; a 
engrenagem solar é conduzida em sentido horário pela 
turbina do conversor de binário. O suporte das 
engrenagens planetárias tenta girar no sentido anti-
horário, mas é mantido imóvel pela embraiagem 
unidireccional (que permite rotação apenas no sentido 
horário) e a engrenagem coroa gera a saída. No caso da 
engrenagem solar possuir 30 dentes e a coroa 72, obtém-

se a seguinte relação de caixa, 
��

��
� 2,4 	 1. (5) 

Todo este sistema é mais complexo quando é 
necessário ter mais relações de caixa. Para isso é 
necessário combinar mais do que um conjunto de 
engrenagens planetárias, o que leva a que nesse caso seja 
necessário um sistema de cintas para travar algumas 
partes do sistema de engrenagens e assim se obter a 
relação adequada. O sistema de cintas é accionado por 
uma bomba hidráulica. (6) 

 
2.4. Caixas de variação contínua - CVT 

 
CVT, acrónimo de Continuous Variable Transmission. 

Este conceito de transmissão já existe desde a era de 
Leonardo da Vinci, que desde então tem vindo a ser 
melhorada até aos dias de hoje.  

Este tipo de transmissão não possui uma caixa de 
velocidades com um número específico de relações, tal 
como acontece numa transmissão normal, mas sim um 
engenhoso sistema de polis que permite uma infinita 
variação entre a velocidade mais baixa e a mais alta sem 
os saltos característicos de outro tipo de caixas, daí o 
nome de variação contínua. (1) 

Existem três tipos de CVT’s: 
• CVT baseadas em polias; 
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• CVT Toroidal; 
• CVT Hidrostática. 

 
2.4.1. CVT baseada em Polias 

 
Estas transmissões são constituídas por duas polias 

ligadas por uma correia de metal ou borracha, vários 
sensores e microprocessadores.  

A variação do diâmetro das polias é o segredo deste 
tipo de transmissão. Cada polia é constituída por dois 
cones com um ângulo de 20º, frente-a-frente. O ângulo 
dos cones implica que a correia seja em forma de V, o que 
permite aumentar o seu atrito. 

A variação do diâmetro da polia faz-se aproximando 
ou afastando os cones um do outro, ou seja, quando se 
aproximam, aumenta o diâmetro, quando se afastam, 
diminui o diâmetro. Esta operação é conseguida através 
de força centrífuga, molas ou hidráulica. (6) 

Como este sistema é constituído por duas polias, uma é 
designada por polia de entrada, a que recebe o movimento 
do motor vindo da cambota, e a outra polia de saída. 
Quando a polia de entrada diminui o seu diâmetro a de 
saída terá que aumentar o seu para assim manter a correia 
com um determinado valor de tensão mínimo, caso 
contrário, esta iria deslizar sobre as polias. As variações 
de diâmetro das polias é o segredo deste tipo de 
transmissões, obtendo-se assim uma gama infinita de 
relações, o que na prática resulta numa única velocidade, 
tal e qual como conduzir um veículo com caixa normal, 
mas sempre na mesma relação. (10) 

Relativamente às correias, a introdução de novos 
materiais fez com que este tipo de transmissão se tornasse 
mais eficiente e fiável. Um dos maiores avanços foi ao 
nível da correia, substituindo a borracha por metal, o que 
diminui a probabilidade de deslizamento sobre as polias e 
aumenta da sua durabilidade. A Fig. 10 ilustra como é 
constituída, utilizando várias tiras de metal e pequenas 
peças bastante resistentes que dão a flexibilidade 
necessária à correia. (6) 

 
Fig.  10 – Correia de metal. 

2.4.2. CVT Toroidal 
 

Apesar de esta transmissão ser bastante diferente da 
que usa polias, o fim obtido é mesmo, transmissão de 
variação continua. 

Neste caso são utilizados dois cones, análogos às 
polias utilizadas no caso anterior, mas aqui a ligação é 

conseguida através de duas “rodas”, como se pode 
observar na Fig. 11. (5) 

 

 
Fig.  11 - CVT Toroidal. 

Mais uma vez, analogamente ao que acontece na CVT 
baseada em polias, existe um cone de entrada, o que 
recebe o movimento do motor vindo da cambota, e o cone 
de saída, ligado à transmissão. As duas rodas laterais vão 
permitir obter a variação contínua desta transmissão da 
seguinte forma, se as rodas rodarem na parte mais larga 
do cone superior, automaticamente vão rodar na parte na 
estreita do cone inferior e assim vai-se obter uma relação 
mais alta, tal como mostra a Fig. 12, ou seja, menor 
binário e maior velocidade. (11) 

 

 
Fig.  12 - CVT Toroidal – Relação alta. 

Para a situação inversa, como mostra a Fig. 13, obtém-
se uma relação baixa, ou seja, maior binário e menor 
velocidade. 

 
Fig.  13 – CVT Toroidal – Relação baixa. 

Para o caso da relação nula, as rodas estão alinhadas 
com os cones superior e inferior, como mostra a Fig. 11. 

  
2.4.3. CVT Hidrostática 
 

Nos dois casos anteriores, a variação era obtida 
variando o diâmetro de contacto entre dois pontos, neste 
terceiro caso é utilizada uma bomba de deslocamento 
variável que permite variar o caudal de fluido dentro de 
um motor hidrostático. (4) 
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Analogamente ao que acontecia nos casos anteriores 
existia uma polia ou um cone de entrada, aqui, o 
movimento rotacional do motor, vindo da cambota, faz 
girar uma bomba que consequentemente impõe 
movimento a um motor hidrostático que funciona como 
uma polia ou cone de saída, como mostra a Fig. 14. 

Normalmente a transmissão hidrostática combina um 
trem de planetários e embraiagens, criando um sistema 
híbrido, conhecido como transmissão hidromecânica. Esse 
tipo de transmissões transfere o movimento do motor para 
as rodas de três formas distintas. Para baixas velocidades, 
é transmitida hidraulicamente, para velocidades altas 
transmite mecanicamente. Entre estes dois extremos 
transmite hidráulica e mecanicamente. 

 
Fig.  14 – CVT Hidrostática. 

Frequentemente, este tipo de transmissão é utilizado 
em aplicações que exigem bastante binário, como na 
agricultura e em veículos de todo-o-terreno. (4) (12) 

 
2.5. Caixa DCT 

 
2.5.1. Exemplo de funcionamento da DCT 

 
Uma transmissão DCT funciona da seguinte forma, 

uma determinada viatura arranca com a 1ª velocidade e 
acelera normalmente, o computador central do automóvel 
detecta que a velocidade vai constantemente a aumentar e 
engrena a 2ª velocidade de forma a permitir circular com 
a 1ª e a 2ª velocidades engrenadas, assim quando for 
efectuado o pedido por parte do condutor para trocar de 
velocidade, esta se faça quase instantaneamente. Nesse 
caso o eixo de transmissão das mudanças pares encontra-
se engatado mas não acoplado ao motor, Fig. 15. 

 

 
Fig.  15 - 2ª Velocidade engatada. (8) 

Como o condutor continua a aumentar a velocidade, a 
3ª velocidade é engrenada. E assim obtém-se novamente a 
mesma situação, mas agora com a 2ª e 3ª velocidade, ou 
seja, o carro está a circular com a 2ª velocidade engrenada 
pelo respectivo eixo ao motor e com a 3ª já engrenada ao 
eixo de transmissão das velocidades ímpares.  

 

 
Fig.  16 – 3ª Velocidade com o sincronizador 

engatado. (8) 

Com a variação da velocidade, as embraiagens interior e 
exterior da DCT vão sendo acopladas alternadamente ao 
motor. Na Fig. 16, a 2ª velocidade está engrenada e a 
terceira já está com o sincronizador engatado, logo basta 
simplesmente haver troca de embraiagem e a 3ª 
velocidade ficará activa, Fig.  17. 

 

 
Fig.  17 – 3ª Velocidade engatada. 

Todo o processo que se exemplificou anteriormente, 
apesar de ser para a 1ª, 2ª e a 3ª velocidade, funciona da 
mesma forma desde a 1ª ate à 6ª velocidade (7ª ou 8ª 
velocidade, dependendo do modelo). 

 
2.5.2. Descrição do funcionamento da DCT 

 
O coração da DCT, é constituído por uma transmissão 

constituída por duas partes, que provém da transmissão do 
motor. Ao contrário da caixa manual convencional, em 
que todas as velocidades estão ligadas a uma única 
transmissão, nas DCT´s, existem duas transmissões, em 
que existe uma transmissão externa (ou que roda 
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externamente) e uma outra transmissão que roda no seu 
interior. Umas das transmissões actuam nas velocidades 
pares e a outra nas velocidades ímpares. (1) (Fig. 19). 

 
2.5.3. Embraiagem 

 
Ao contrário do que algumas pessoas pensam, este 

tipo de caixa não usa um conversor de binário para 
realizar a transferência de potência do motor para a caixa, 
usualmente utilizada em caixas automáticas, ou seja, as 
DCT’s usam embraiagens de múltiplos pratos. 

O uso desse tipo de embraiagens deve-se ao facto de 
se conseguir o máximo de economia de espaço. 

 

 
Fig.  18 – Constituição de uma embraiagem de pratos 

múltiplos. 

 
Fig.  19 - Caixa Audi S Tronic de 7 velocidades, em que se encontra engatada a 1ª velocidade. 

As embraiagens para DCT’s, por norma, são imersas 
em óleo para reduzir a fricção e a produção de calor. Mas 
tem o inconveniente de serem mais pesadas e mais 
volumosas, sendo conhecido como um factor impeditivo 
em adicionar mais uma velocidade em algumas marcas. 
(1) (2) 

Recentemente as marcas começaram a introduzir 
DCT’s com embraiagem seca, que tem a desvantagem de 
aguentarem menos binário, mas em contrapartida, são de 
concepção mais simples e mais eficientes. 

Para as embraiagens serem controladas, usa-se pressão 
hidráulica. O fluido hidráulico actua sob o prato de 
pressão, em que faz o acoplamento (aumento de pressão) 
com o volante do motor ou o desacoplamento (diminuição 
de pressão), Fig. 18. 

Quando a embraiagem está acoplada, é exercida 
pressão hidráulica no pistão, em que pressiona os pratos 
de fricção (Fricton Plate) e de embraiagem (Clutch Plate) 
contra a um prato de pressão fixo. Ao ocorrer essa 
situação, como os pratos de embraiagem estão em 
sincronia com a rotação do motor (conectados ao volante 

do motor) e ao mesmo tempo os pratos de fricção estão 
conectados à velocidade engrenada, passa a estar em 
sincronia com a rotação do motor em relação à rotação da 
caixa de velocidade. 

Os pratos de fricção tem dentes internos com um dado 
tamanho e formato para que possam engrenar-se aos 
splines que estão situados no tambor da embraiagem (Fig. 
20). Consequentemente, o tambor está ligado ao volante 
do motor. (9) (8) 

 

 
Fig.  20 – Splines do tambor da embraiagem (12) 
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Para desacoplar a embraiagem, basta diminuir a 
pressão no pistão, dado que o prato tem tendência a 
desengatar devido ao sistema de mola de forma de 
membrana, Fig. 21. 

 

Fig.  21 – Prato de molas de forma de membrana. (7) 

Para o caso da DSG (DCT do fabricante Volkswagen), 
o conceito da embraiagem mantêm-se, mas passamos a ter 
duas embraiagens, uma situada exteriormente e outra 
situada interiormente. Essas embraiagens estão ligadas ao 
sistema de transmissão da caixa, em que também é 
constituído por dois eixos. 

 

 
Fig.  22 - Dupla Embraiagem (4). 

Num carro esquipado com DCT, o pedal da 
embraiagem desaparece, passando apenas a existir o pedal 
do travão e do acelerador. O controlo das embraiagens é 
totalmente autónomo, sem requerer intervenção por parte 
do utilizador. Esse controlo é realizado graças ao sistema 
mecatrónico incorporado, que por sua vez controla o 
sistema hidráulico.  

Para haver um sincronismo ideal/perfeito, no sistema 
hidráulico existem válvulas solenóides, especialmente 
desenvolvidas para as DCT, em que geram a pressão 
exercida sobre o sistema de dupla embraiagem. Essas 
válvulas podem ter o funcionamento de switch 

(Aberto/Fechado), de ajuste variável ou até mesmo ajuste 
de PWM. 

 
2.5.4. Sistema mecatrónico de controlo 

 
O sistema mecatrónico, Fig. 23, em que realiza todo o 

controlo do sistema DCT, encontra-se alojado no interior 
da caixa DCT. 

Esse sistema centraliza, sistemas mecânicos, 
electrónicos e engenharia de controlo. Ao serem 
combinados, possibilitam a criação de uma sistema mais 
simples, mais económicos e rentável, do que criar vários 
sistemas isolados em que é constituído por vários tipos de 
diferentes subsistemas (electrónico, mecânico, etc) 
desenvolvidos de forma isolada, que depois tem que 
interagir entre os diferentes sistemas. (13) 

 

 

Fig.  23 – Áreas em que abrange um sistema 
mecatrónico (13). 

Numa DCT, o sistema Mecatrónico, Fig. 24, tem 
capacidade de realizar operações de mudança de 
velocidade complexas numa fracção de segundo 
(geralmente de 6 a 8 centésimos de segundo). 

Para serem realizadas essas operações é necessário 
que o sistema tenha acesso a um conjunto enorme de 
diferentes tipos de dados, acessíveis a partir da rede 
electrónica existente no automóvel. Esse dados podem ser 
sobre a transmissão, velocidade, temperatura, sensores de 
pressão, pedal da aceleração e/ou travão, etc. 

Com todo esses dados, o sistema actua sobre a caixa, 
alterando a velocidade quando necessário. 

Se for necessário, para alterar a velocidade precisa de 
controlar precisamente o sistema hidráulico, com as 
válvulas solenóides, de modo a actuar sobre as 
embraiagens, selectores de velocidade e outros. (4) 
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Fig.  24 – Sistema Mecatrónico no geral (5) 

Ao mesmo tempo o sistema mecatrónico permite três 
tipos diferentes de condução: 

• Modo de arranque; 
• Mudança de velocidade dinâmica; 
• Mudança de velocidade sem interrupção de 

transmissão em modo automático ou semi-
automático. (14) 

 
O primeiro modo, Fig. 4, que não é controlável pelo 

utilizador, é activado quando o condutor realiza o 
arranque. 

O segundo modo, Fig. 4, a caixa está em modo D), 
quando o veículo se encontra em andamento, em que o 
modo de condução é suave, dependendo do percurso, o 
sistema utiliza a velocidade mais adequada de forma a 
economizar combustível, e quando necessário, ao mudar 
de velocidade, realiza de forma a condução ser o mais 
suave possível, havendo uma pequena perda de 
transmissão. 

 No terceiro modo, quando o condutor quer aceleração 
máxima (basta o condutor pressionar a fundo o 
acelerador, que o sistema passa para esse modo), ao 
mudar de velocidade, já não há perda de transmissão 
(continua a haver perda de transmissão, mas é muito 
imperceptível para o condutor), em que a passagem já e 
mais brusca. Essa passagem de velocidade, tanto pode ser 
automática ou controlável pelo condutor, em modo D 
seleccionando “+” ou “-“. 

Por outro lado, esses modos, são visíveis no selector da 
caixa, em que ilustra todos os modos possíveis de 
seleccionar: 

• O modo P (Fig. 4) faz o modo de parque, em que 
trava a caixa; 

• O modo R (Fig. 4) faz o engate da marcha-atrás; 
• O modo N (Fig. 4) coloca o veículo em ponto-

morto; 
• O modo S (Fig. 4) faz o modo Sport (14). 

 
2.5.5. Outras utilidades da electrónica 

 
Além de controlar os dados e a informação para 

controlo das embraiagens, selecção de velocidade, etc, 

também procede ao arrefecimento das engrenagens 
individuais, processamento de diversos erros de 
funcionamento, etc. Esses dados são eventualmente, 
enviados para o computador central, através de uma 
interface e ao mesmo tempo também recebe informação 
relevante do computador central. 

O módulo electrónico, encontra-se mergulhado em 
banho de óleo, oriundo da própria caixa, estando sujeito a 
temperaturas superiores a 100ºC. Para os elementos semi-
condutores estarem protegidas, é assegurado pelo sistema 
de refrigeração montado no exterior da transmissão. (5) 
(4) 

 
2.5.6. Sistema hidráulico 

 
O sistema hidráulico das DCT utiliza o seu próprio 

óleo hidráulico. Isso apresenta uma série de vantagens: 
• A viscosidade do fluido hidráulico pode ser 

ajustada especificamente para processar sobre 
as condições de funcionamento; 

• O alto grau de pureza do óleo hidráulico 
permite usar válvulas com aberturas 
extremamente pequenas (elevada precisão de 
controlo). Essa elevada precisão deve-se a 
taxas de esvaziamento muito mais baixas, e 
consequentemente maior eficiência nas 
operações das bombas eléctricas de controlo; 

• O sistema é “hybrid-friendly”, porque o 
sistema pode ser engatado e as mudanças 
alteradas sem necessitar do motor térmico 
estar em funcionamento. 

 
As DCT’s têm uma bomba de óleo incorporada com 

um filtro de óleo para eliminar eventuais impurezas 
existentes no sistema. (4) (5) (7) 

A bomba de óleo, por norma está acoplado a um motor 
eléctrico, mas em certos fabricantes optam por acoplar ao 
motor térmico, em que já não permite o engate ou a 
alteração da velocidade, quando o motor térmico se 
encontra desligado. 

 
2.5.7. Sincronizadores 

 
A nível dos sincronizadores, o conceito é o mesmo que 

os sincronizadores que se usam nas caixas manuais. Mas 
as camadas de fricção foram reforçadas de forma a reduzir 
o tempo de sincronização (demoram menos tempo a 
ficarem imobilizados os sincronizadores).  

Outro desenvolvimento tecnológico que foi 
desenvolvido, os sincronizadores funciona de forma 
independente uns dos outros, permitindo uma total 
liberdade na selecção das velocidades e ao mesmo tempo 
optimizar a suavidade das trocas de velocidade. Por 
exemplo, é possíveis reduções da 6ª velocidade para a 2ª 
velocidade, algo que não era possível em qualquer tipo de 
velocidade, excepto as caixas manuais. (4) (5) 
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2.5.8. Tecnologia de construção 
 

Todos os componentes da caixa são fabricados 
baseados em processos de alta precisão. A precisão pode 
ser compara aos níveis dos componentes no mundo da 
relojoaria., cujas folgas dos componentes hidráulicos são 
na ordem dos 3 mícrons.  

O eixo primário exterior e o eixo primário interior, 
como tem um papel decisivo no conceito de DCT, tem de 
ser extremamente resistentes e ao mesmo tempo tem que 
ter uma elevada precisão. Para serem fabricadas a esse 
nível, inicialmente são uma barra maciça de aço de 
elevada resistência, que através de torneamento com 
diversas ferramentas, ganham a sua forma final. 

No caso dos eixos concêntricos (eixos que mantêm no 
lugar os eixos primários e secundários). Os eixos 
utilizados como apresentam uma construção muito 
simplificada, permite que a sua construção/constituição 
seja oriunda dos mesmos componentes utilizados nas 
caixas manuais já existentes. (4) 

 
3. Caso Prático: Nissan GT-R 

Os modelos de automóveis que se irá abordar, nos 
quais está montada uma caixa de dupla embraiagem, 
pertence à gama desportiva de alto nível. O modelo é 
Nissan GT-R, em que possui um motor V6 (3800cc) com 
480cv de potência e com binário máximo de 588 N/m. 

A caixa de dupla embraiagem, designada neste modelo 
como caixa DualTronic, Fig. 25, foi desenvolvida pelo 
fabricante BorgWarner. Foi escolhido pela Nissan, pois já 
possuía experiência em desenvolver caixas DCT para 
carros de elevada performance (Bugatti Veyron 1001cv) e 
propôs um novo desafio a BorgWarner: 

Desenvolver a primeira caixa DCT ou DualTronic, em 
que ficasse alojado na parte traseira do carro, cujo motor 
fica situado na parte frontal do carro para melhor 
distribuição de peso (aproximar ao máximo da 
distribuição de peso de 50:50). E para além disso, o 
modelo tinha que ser tracção AWD (Independent 

Transaxle 4WD System) ou tracção às quatro rodas. O 
sistema de tracção transmite a potência para as rodas 
numa relação de 40% para a frente e 60% para a traseira, 
embora possa trabalhar na gama de 30% ate 70%, em 
condições extremas (6). 

 

 
Fig.  25 – Caixa DualTronic do Nissan GT-R. 

O sistema da caixa, foi desenho de forma a ser mais 
compacta possível, para não ocupar muito espaço na parte 
traseira do carro e ao mesmo tempo posicionada o mais 
baixo possível, devido ao centro de gravidade. 

Para a caixa ser o mais compacta possível, usou-se dois 
controladores separados, um para seleccionar todas as 
velocidade e outro para o controlo das embraiagens. Isso 
evita que quando se procede à troca de relação, que haja 
uma maior inércia. Ou seja acaba por aumentar a 
velocidade de troca de velocidade. Isso permite que as 
trocas de velocidade sejam inferiores a 0,2 segundos.  

Um outra inovação que foi elaborada nessa caixa, é 
que os sincronizadores, cujo material de fricção são 
geralmente feitos de bronze, no caso do Nissan GT-R o 
material de fricção é feito com os mesmo materiais que os 
pratos de fricção das embraiagens. Isso fez com que os 
tempos de troca de velocidade fossem muito mais 
reduzidos. É necessário referir que os tempos de troca de 
velocidade do Nissan GT-R são superiores à generalidade 
das caixas (0,2 segundos versus 0,06 a 0,08 segundos), 
dado que essas caixas são adaptadas para aguentarem 
apenas 250N/m, contra os 588N/m do Nissan GT-R. 

As embraiagens são constituídas por 6 pratos de 
fricção (ao contrário da maioria das restantes caixas DCT 
que optam por 3 pratos), em que o material de fricção é 
constituído por um compósito de carbono para aumentar a 
sua resistência. Os discos de fricção estão mergulhados 
em óleo, para manterem as embraiagens a temperaturas 
razoáveis. Devido ao binário do motor, é necessário um 
cooler de transmissão de 6KW para uma dissipação 
devida de calor. 

 

 
Fig.  26 – Vista mais detalhada da dupla embraiagem. 

Como a caixa está na parte traseira do automóvel, sai 
um veio de transmissão (veio primário) do motor 
constituído totalmente em fibra de carbono (para redução 
do peso e inércia rotacional), que irá ligar directamente a 
caixa. A saída da caixa está ligado ao diferencial das 
rodas traseiras, e ao mesmo tempo existe um veio que irá 
ligar ao diferencial das rodas frontais (dando a capacidade 
de tracção AWD). Mas devido ao posicionamento do 
motor (o mais baixo possível), obrigou que o diferencial 
ficasse ligeiramente para a direita, fazendo que o veio 
secundário ficasse orientado ligeiramente para a direita 
(Fig. 27). 



11 

 

 
Fig.  27 – Constituição do sistema de transmissão e 

da caixa DualTronic. 

O peso total da caixa é aproximadamente 117Kgs, que 
procurou em reduzir o peso de todos os componentes de 
forma a não recorrer a liga de magnésio. Por isso o 
material que constitui a maioria dos componentes da caixa 
é o mesmo que a restante carroçaria (alumínio de elevada 
densidade). 

Por fim, vai-se indicar os três tipos de modos de 
transmissão, seleccionáveis por parte do condutor: 

• Normal – máxima relação entre eficiência e 
conforto (Trocas < 0,5 s); 

• Neve – para arranques e trocas mais suaves 
para superfícies mais suaves; 

• Modo R – Para performance máxima com as 
trocas de velocidades mais rápidas. 

Por outro lado, também é possível usufruir de modo 
automático ou em modo sequencial ou a partir de patilhas 
colocadas junto ao volante, ou a partir do selector de 
velocidade. 

Por fim, como neste tipo de caixas é possível mudar de 
relação de 6ª para a 2ª velocidade (por exemplo), desde 
que esteja dentro da gama de rotações permitidas pelo 
motor, está presente a tecnologia DRM (Downshift Rev 

Matching). Essa tecnologia permite que ao realizar a 
redução, o motor aumenta a velocidade de rotação de 
forma a haver o mínimo de passagens violentas e perda de 
binário. Os pilotos de automóveis realizam essa operação 
em caixas manuais, em que aceleram o motor e travam ao 
mesmo tempo, com uma dada relação a causar o mesmo 
efeito, quando reduzem de relação. Essa técnica é 
chamada como técnica “ponta-tacão”. 

 
4. Comparativo 

As caixas DCT em relação às caixas manuais 
apresentam várias vantagens: 

• Mais económica em termos de consumos de 
combustível; 

• Melhor desempenho; 
• Maior rapidez nas trocas de velocidades; 
• Facilidade de utilização; 
• Maior prazer na sua utilização. 

Ou seja, antes os condutores  preferiam as caixas manuais, 
rejeitando sempre as caixas automática, agora podem 

optar pela caixa DCT, pois já não apresenta o problema de 
pior economia de combustível, pior desempenho devido 
ao conversor de binário. Ao mesmo tempo apresenta troca 
de relações tão suaves como as caixas automáticas e 
apresenta a possibilidade em modo sequencial de ser 
possível seleccionar as mudanças ou através da manopla 
de câmbio ou através das patilhas presentes atrás do 
volante (depende dos modelos). 
Seguidamente apresentar-se-á uma pequena tabela 
(Tabela 1) que ilustra as diferenças num mesmo modelo, 
entre a caixa manual e a caixa DCT. No caso do modelo 
Volkswagen Golf GTI, a caixa DCT é designada por DSG 
(Direct-Shift Gearbox), em que é fabricada pela 
BorgWarner. (5) (14) (4) 
As principais especificações do Volkswagen Golf GTI são 
um motor de 230cv, com 1956ccc. 

  

 
Volkswagen Golf 

GTI -  

DSG 

Volkswagen 
Golf GTI -  

Caixa Manual 

Velocidade máxima (Km/h) 233 235 

Aceleração 0-100 Km/h (s) 6,90 7,20 

Consumo combinado (l/100Km) 7,9 8 

Emissões CO2 188 189 

Preço Incremento de 

1330€ 
_ 

Número de velocidades 6 5 

Peso (Kg) 75 45,6 

Tabela 1 – Comparativo entre a caixa manual e a DSG 
do modelo VW Golf GTI 

5. Futuro e oportunidades de mercado para 
DCT 

 
O fabricante que é líder no mercado em fabricação em 

caixas de dupla embraiagem é a BorgWarner, em que 
fornece para a Volkswagen, Audi, Bugatti, SAIC e para os 
fabricantes japoneses. As suas caixas são designadas 
como DualTronic Clucth. Segundo as previsões desse 
fabricante, prevê-se que a procura desse tipo de caixas 
aumente em cerca de 500% nos próximos 6 anos. Por isso 
tem uma série de contratos firmados para 2012-2013., em 
que será possível fornecer cerca de 2,3 milhões de 
transmissões de dupla embraiagem por ano. Mais de 
450.000 caixas que as produzidas actualmente. (11) 

Contudo onde existe maior potencial para a expansão 
desse tipo de transmissão, é nos mercados emergentes tais 
como China, Índia, Rússia, etc., onde vão ser 
desenvolvidas as caixas especialmente para esse tipo de 
mercado. São designadas como Micro-DCT (a sigla ou 
nome para esse tipo de caixas ainda não foi formalmente 
designado), em que são adaptados para motores que 
tenham cilindradas de 1300cc a 1400cc, em que tenham 
um design simplista e maioritariamente constituída por 
peças comuns/standard, para reduzir os custos. Prevê-se 
que irão permitir uma poupança de combustível na ordem 
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dos 13% e a sua construção mais barata 20%, em relação 
às caixas manuais. (4) (11) 

Por outro lado, BorgWarner e outros fabricantes (ex: 
Getrag GmbH & Cie KG), estão a procurar desenhar as 
DCT de forma que se sejam compatíveis a soluções 
híbridas de motorizações. 

Contudo, todas essas previsões foram elaboradas no 
mínimo há cerca de 7 meses atrás. Mas devido ao recente 
crise económico-financeira, em que vários fabricantes 
entraram em sérios cortes orçamentais e até mesmo 
dificuldades financeiras (tais como General Motors), já 
não é possível saber com exactidão se algumas das 
previsões irão ocorrer dentro dos prazos estipulados ou 
até mesmo se algum dia irão ver a “luz do dia”. 

 

6. Conclusão 

A evolução das caixas de velocidades de dupla 
embraiagem demonstrou que é possível obter uma 
diminuição de consumo de combustível e um 
funcionamento bastante mais rápido comparativamente 
com uma caixa de velocidades automática, tornando-a 
bastante mais eficiente. Esta diminuição de tempo em 
cada troca de relação de caixa, deve-se ao simples facto 
de possuir duas embraiagens sendo que a troca se realiza 
entre dois discos de embraiagem em vez de troca de 
engrenagens, logo aí vão haver menos perdas, o que 
original menor consumo de combustível e maior 
rendimento. Esta evolução, passa por fundir formas de 
funcionamento de dois tipos de caixas totalmente 
diferentes, as manuais e as automáticas. O sistema de 
engrenagens é em muito igual a uma caixa manual, e a 
parte de controlo de selecção de relação usa pistões e 
bombas hidráulicas, tal como nas caixas automáticas. As 
caixas manuais, no que toca a performance, mesmo assim 
continuam a ser ligeiramente mais rápidas, mas perdendo 
em economia de combustível (Tabela 1). Relativamente 
às CVT’s, este tipo de transmissão possui enormes 
benefícios, entre outros, uma aceleração constante, sem 
degraus característicos de qualquer outro tipo de caixa, 
menor consumo de combustível e um excelente 
aproveitamento do rendimento do motor. Inicialmente 
este tipo de caixa estava limitado a um determinado valor 
de binário, que devido ao avanço tecnológico foi 
ultrapassado, sendo já utilizada, por exemplo, no Nissan 

Murano com um motor V6 de 3500cc e 245cv, assim 
como em competição. A única e conhecida desvantagem, 
passa pela sua própria imagem, não sendo muito bem 
aceite devido às suas deficiências iniciais. Comparando as 
duas maiores evoluções a nível de transmissões, as caixas 
de dupla embraiagem e as CVT’s, inicialmente bastante 
limitadas devido ao elevado binário de alguns motores, 
têm já esse problema resolvido. As CVT’s conseguem 
alguma vantagem, tudo graças à forma como é realizada a 
troca de relações, praticamente infinita, sempre obtendo o 
maior rendimento oferecido pelo motor, o que não 
acontece com as outras caixas, originado maior eficiência, 

logo maior economia de combustível. Apesar de vários 
fabricantes de automóveis estarem a optar por caixas de 
dupla embraiagem, as CVT’s, conseguem oferecer algo 
mais do que estas, sendo o seu funcionamento 
característico o seu calcanhar de Aquiles.   

Apesar das grandes vantagens que as CVT’s possuem, 
ainda vão demorar bastante tempo a dizimarem no 
marcado automóvel. Por agora, o que parece vingar mais 
são as caixas DCT’s devido à enorme gama de fabricantes 
que estão aderir a essa tecnologia e a facilidade dos 
utilizadores de aceitarem essa tecnologia, em detrimento 
da caixa manual. Mas as CVT’s parecem ser a caixa do 
futuro, devidas as enormes vantagens. Quase nos 
arriscamos dizer que a caixas DCT’s irão ser o patamar 
intermédio para as CVT’s serem as caixas standard. É tal 
como os motores híbridos são o patamar intermédio para 
pudermos usar motores eléctricos (quando serão mais 
baratos e mais eficientes). 
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