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RESUMO 
 
 

Apresentar um conhecimento melhor abordado sobre o funcionamento e operação de motores 
à reação em aeronaves militares, especificamente aeronaves de combate, com a finalidade de 
familiarização prévia desse elemento propulsivo, que poderá ser desenvolvido no país, num 
futuro próximo, devido à aquisição de caças de combate e transferência de tecnologia da 
empresa/fabricante sueca Saab pela Força Aérea Brasileira e indústrias nacionais de aviação. 
Com a recente aquisição dessas aeronaves caças, um domínio maior sobre o tema se faz 
necessário para um melhor entendimento teórico/prático e consequente utilização desse 
conhecimento na fabricação e manutenção de motores a jato. A Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A. tem um domínio na construção e montagem de aeronaves civis, embora no 
passado tenha desenvolvimento, em conjunto com a Itália, uma aeronave de combate, o AMX, 
mas não desenvolve os elementos propulsivos para as suas aeronaves, tendo que recorrer aos 
fabricantes estrangeiros que, pelo lado comercial é bom e por outro é ruim, obtém ganhos 
financeiros e geração de divisas para seus países, porque a Indústria Brasileira do setor 
Aeronáutico não se desenvolve tecnologicamente no campo da Propulsão. O programa do 
governo Brasileiro FX-2, visou reestruturar e modernizar as aeronaves de combate aéreo do 
país, necessários para a estratégia de Defesa Nacional, e comtemplou uma indústria 
estrangeira para a realização dessa tarefa, o que motivou a realização do presente trabalho. As 
aeronaves adquiridas utilizam motores turbo-fan com baixa razão de by-pass, podendo ser 
normalmente confundidos com os motores turbo-jatos puro, onde não há essa razão de by-
pass. Com o passar dos anos, desde que os motores baseados no princípio de uma turbina a 
gás foram sendo utilizados em combates aéreos, houveram significantes avanços tecnológicos 
no campo da propulsão, buscando otimizar essas máquinas para obterem vitórias aéreas, que 
começaram a ser concebidas desde a II Guerra Mundial. Houve também avanços nos campos 
aerodinâmicos e de materiais, o que proporcionou um substancial ganho no desempenho dos 
motores, reduzindo seus pesos, aumentando suas capacidades de manobra e reduzindo o 
consumo de combustível. Embora haja esforços de substituir motores baseados no princípio de 
turbina a gás, como motores elétricos, nucleares e magnéticos que ainda estão sendo 
pesquisados e levarão um tempo relativo para se tornarem viáveis e isentos de dúvidas e 
questionamentos, os motores jatos continuarão sendo desenvolvidos e utilizados não apenas 
para fins militares como também para fins civis, razão suficiente para continuar buscando seus 
aprimoramentos. As aeronaves de combate costumam serem projetos secretos, de pouca 
divulgação ao público em geral, e são concebidas através de alta e última tecnologia 
disponível. São pioneiras na Indústria Aeronáutica, pois suas pesquisas e conhecimento 
passam a ser aplicados à aviação civil, o que torna o presente trabalho uma via de alcançar um 
breve conhecimento sobre esses motores. 


