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RESUMO 
 
 

O estudo da vibração em aeronaves de asa rotativa, diz respeito aos movimentos oscilatórios 
de corpos e às forças que lhes são associadas. Todos os corpos dotados de massa e 
elasticidade são capazes de vibração. Deste modo, a maior parte das máquinas e estruturas 
está sujeita a certo grau de vibração e o seu projeto requer geralmente o exame do seu 
comportamento oscilatório. O presente trabalho tem como objetivo a análise e classificação das 
vibrações geradas por excitação dinâmica que podem ser provocadas, em voo estacionário, 
por um desajuste do equilíbrio estático e dinâmico do rotor ou em voo de translação, outro fator 
que intervém é a dissimetria de sustentação, ou seja, as forças aerodinâmicas são diferentes 
de acordo com a posição no disco do rotor. Para a análise de vibração da cabeça do rotor 
principal da aeronave, foi instalado, um dispositivo de aquisição de dados, que consiste em um 
captor eletromagnético com a função de obter a frequência de rotação e determinar o número 
de voltas do rotor, um acelerômetro que tem por finalidade converter o movimento vibratório em 
sinais elétricos e um equipamento Aces 2020 que interpreta os dados adquiridos. As vibrações 
foram analisadas conforme determinação do programa de manutenção do fabricante, através 
de manutenções programadas, bem como em situações onde os pilotos reportam o 
formigamento nas extremidades do corpo (pé ou mão) que são consideradas manutenções não 
programadas. A análise de vibração tem suma importância para operação em helicópteros, 
uma vez que, com o desbalanceamento do rotor principal da aeronave há um desgaste 
prematuro em seus componentes aerodinâmicos que causam o desconforto à tripulação e aos 
passageiros, pois essas vibrações caem exatamente na gama de frequência natural do corpo 
humano onde ressonam órgãos internos, membros e globos oculares; fadiga do rotor e da 
fuselagem, o qual pode gerar trincas e afrouxamento de parafusos e rebites; e interferências 
em equipamentos eletrônicos da aeronave. Portanto é através da manutenção preditiva que se 
verifica as condições reais de funcionamento da aeronave, tais como o controle do nível 
vibratório e processo de desgaste dos componentes, trazendo aumento da segurança 
operacional, disponibilidades dos equipamentos, benefícios para a manutenção evitando panes 
não programadas e acidentes que podem acontecer, e conduzir a prejuízos humanos e 
materiais, além da redução de custos e aumento da disponibilidade da frota e o grau de 
confiança no desempenho da aeronave. Após os procedimentos de manutenção as aeronaves 
voltaram a operar em suas faixas normais e aceitáveis de vibração, demonstrando que os 
procedimentos resultaram em resultados positivos. 


