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1. RESUMO 

O projetista no ramo aeronáutico trabalha com fator de segurança com níveis 

extremamente elevados, sobretudo não existe um sistema essencial que pare de 

funcionar em uma aeronave podemos dizer que a redundância diminuiu e não parou 

de fato de operar. Os motores das aeronaves não tem somente a função de originar 

empuxo, mas também são geradores de energia elétrica, sabe-se que são 

componentes cruciais nos projetos, à forma como se dimensiona os motores para 

cada tipo de aeronave faz com que o fator de segurança citado no início aumente e 

se consolide ainda mais, se ocasionar uma pane em ambos os motores, com o uso 

da RAT (Ram Air Turbine) é gerado energia elétrica e hidráulica mínima necessária 

para que a tripulação técnica possa ter acesso aos controles (elétricos e mecânicos) 

para realizar a planagem da aeronave. 

2. INTRODUÇÃO 

A RAT (conforme figura a seguir) se trata de um pequeno cata vento que extrai 

energia cinética a partir do fluxo de ar, seu uso mais comum é para fornecer energia 

de emergência em casos de todos os motores falharem. (ZOLIDIS, 2006). De início 

já podemos afirmar que o dispositivo em questão para ser acionado depende de 

uma situação extremamente rara e uma sequência de erros técnicos ou não que tem 

uma porcentagem incrivelmente esporádica.  

 

3. OBJETIVO 

O principal objetivo deste trabalho é tornar pioneiro os estudos sobre este dispositivo 

do segmento aeronáutico, pouco conhecido perante seus usuários, agregando 

inúmeros sistemas interessantes e de alta tecnologia. 

4. METODOLOGIA  

Será avaliada a condição dos componentes envolvidos para a extensão da RAT e 

durante a história da aviação como o seu uso foi de fato importante para impedir 

acidentes aeronáuticos (descrito no esquema elétrico a seguir). 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Componente Função Condição para extensão da RAT 

Sensor de 

Referencia 
Posicionamento da aeronave 

Indicador de posição e velocidade 

da aeronave em relação ao solo 

Sensor Trem 

de Pouso 
Controle do trem de pouso 

Indicador se a aeronave está no 

solo ou não 

Motor I e II Empuxo e gerador de energia 

Perda dos dois principais geradores 

da aeronave, e perda total do 

empuxo 

 

Sistema 

Hidráulico 

Verde 

Controla sistemas de freio e 

superfícies de comando 

Perda de fluido hidráulico no 

sistema verde será suprida pelos 

sistemas amarelo e azul 

 

Sistema 

Hidráulico 

Amarelo 

Reserva do sistema verde 

Perda de fluido hidráulico no 

sistema amarelo será suprida pelo 

sistema azul 

 

Sistema 

Hidráulico 

Azul 

Reserva do sistema amarelo 

Perda de fluido hidráulico no 

sistema azul será suprida pelo 

sistema amarelo 

Válvula 

(Atuador) 

Acionamento do trem de pouso 

(30 segundos) 

Trem pouso abaixado para possível 

pouso de emergência 

 



A tabela anterior (tabela 1) apresentou os sensores, suas respectivas funções e 

condições de uso da RAT. 

 

6. Resultados Preliminares 

A seguir (tabela 2) se tem alguns dados históricos nos quais se pode ver a 

efetividade do uso da RAT. 

Aeronave Ocorrências 

British 

Airways 

(747-

236B) 

 

 

Julho de 1982 o voo de Londres a Auckland, com várias escalas (voo BA-009). A 

aeronave atravessou uma nuvem de cinzas vulcânicas expelidas pelo vulcão 

Galunggung. A nuvem não detectada pelo radar meteorológico provocou uma 

parada de todos os quatro motores do 747. A aeronave planou por 23 minutos com 

o auxílio da RAT. 

 

Air 

Transat 

(A330-

200) 

 

24 de agosto de 2001 o voo entre Toronto, Canadá e Lisboa, Portugal. A aeronave 

teve uma tubulação de combustível seccionada por uma vibração da linha 

hidráulica da asa, provocou a perda de todo o combustível da aeronave. A 

aeronave panou por 19 minutos com o auxílio da RAT. 

Air 

Canada 

(767-

200) 

 

23 de Julho de 1983, o voo entre Montreal e Edmonton, por um erro no 

abastecimento, causada por uma confusão entre libras e Kg de combustível, fez 

com que a aeronave ficasse sem combustível no meio do voo e foi necessário que 

planasse por 25 minutos com o auxílio da RAT. 
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