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1. RESUMO 

 

 Neste trabalho será realizado o estudo sobre o efeito flutter num aeromodelo, 

o flutter ocorre quando um componente de uma aeronave, ou a aeronave inteira, 

apresenta característica oscilatória e auto excitada a partir de uma determinada 

velocidade de voo. O projeto de uma aeronave pode ser dividido em três fases 

principais, o projeto conceitual, o projeto preliminar e o projeto detalhado. De acordo 

com metodologia de projeto é na fase de projeto conceitual que são respondidas as 

questões acerca do arranjo da configuração, do peso, do dimensionamento e da 

performance da aeronave. O projeto de uma nova aeronave deve ser iniciado tendo-

se em mente qual será a sua finalidade, quando que, de forma geral, as missões 

típicas executadas por uma aeronave convencional são: Instruções, táxi aéreo, 

lazer, transporte de passageiros ou de cargas, combate aéreo, bombardeio etc. Os 

veículos aéreos não tripulados executam missão do tipo monitoramento, 

reconhecimento, mapeamento e desporto (Aeromodelismo), no entanto, alguns 

VANT´s já executam missões similares as de algumas aeronaves convencionais, 

principalmente no meio militar, como por exemplo o combate e o bombardeio. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 O flutter é um efeito aeroelastico causado pela “flexibilidade” da estrutura das 

asas de uma aeronave que ao sofrer interações com forças aerodinâmicas, elásticas 

e de inercia podem levar ao rompimento das mesmas. É uma das maiores causas 

de fraturas e rompimentos em aeronaves na década de cinquenta enquanto ainda 

era desconhecido. Ainda hoje é um dos grandes desafios enfrentados por projetistas 

de aeronaves. 

  Segundo BIDINOTTO em sua dissertação “Proposta Conceitual de excitador 

de flutter alternativo para ensaios em voo”, Há dois modelos de ensaios para teste 

de flutter que são utilizados, são eles os ensaios de vôos e ensaios em solos. 

  Nos ensaios em solo onde se medem, com a ajuda de acelerômetros, as 

deformações das estruturas excitadas por shakers e nos ensaios em vôo, onde se 
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excita a estrutura em todas as condições de vôo possíveis e num intervalo de 

frequências previamente determinado. 

 A contribuição deste estudo é de analisar quais dos tipos de ensaios podem 

ser financeiramente e tecnicamente viáveis para os ensaios do protótipo para a 

competição SAE aerodesign. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Este Trabalho tem como Objetivo estudar os métodos de ensaios de flutter 

existente atualmente e aplicar na competição SAE aerodesign, tornando assim mais 

viável e seguro os testes para evitar este problema. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 A pesquisa emprega uma pesquisa exploratória, a partir de bibliografias, e 

artigos indexados em sites de divulgação de trabalhos acadêmicos como Google 

acadêmico Cape e Scielo.  

 O material analisado trás alguns exemplos de ensaios de Flutter, onde 

através de  discussões e orientações pode-se organizar os dados e verificar qual o 

método mais viável para o ensaio do aeromodelo.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 O ensaio em túnel de vento pode ser realizado em algumas universidades um 

a USP (Universidade São Paulo) e ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica), ainda 

há de se verificar qual a disponibilidade e possibilidade de utilizar os equipamentos 

para realizar os ensaios. Já os ensaios em solo podem ser realizados com shakers 

eletrodinâmicos e sensores acelerômetros para medir a vibração aplicada direto na 

estrutura da asa do protótipo. A concepção geral de um shaker eletrodinâmico não é 

muito diferente da concepção de um alto-falante.  

 Até o presente momento esta sendo avaliado  os custos e os meios de 

acessos a estes tipos de ensaios. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 O presente trabalho está em andamento seus resultados são parciais. 

Analisando o objetivo inicial da pesquisa, foram analisados dois tipos de ensaios 

sendo o mais interessante até o momento o excitador de flutter para ensaios em voo 

(Bidinotto, 2007). 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

TAVARES, Eduardo Jesus. Modelo Experimental para Ensaios de Flutter de uma 

Seção Típica Aeroelástica. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São 

Carlos da Universidade de São Paulo. Orientação: Professor Doutor Carlos de 

Marqui Júnior. São Paulo, Brasil. 2009. 

 

BIDINOTTO, Jorge Henrique. Proposta Conceitual de excitador de “flutter” 

alternativo para ensaios em voo. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de 

São Carlos da Universidade de São Paulo. Orientação: Professor Doutor Eduardo 

Morgado Belo. São Paulo, Brasil. 2007. 

 


