
 

 

 
À: 
 
Prefeitura Municipal de Iúna/ES 
Setor de Licitações 
(28)3545-4754  
licitacao@iuna.es.gov.br 
 
Ref.: Pregão 40/2022  - Termonebulizador veicular 
 
No intuito de auxiliar e esclarecer sobre os termonebulizadores , estamos enviando  algumas 
informações importantes citadas abaixo: 
 
Primeiramente, informamos que a fabricante Megafog tenta inverter os valores, quem ataca 
os descritivos é a própria Megafog. 
Os Termonebulizadores Pulsfog são utilizados por mais de 20 municípios capixabas e também 
já foi adquirido pela Sexretaria Estadual de Saúde (SESA/ES). 
 

Nos descritivos que a empresa Megafog recomenda, não existe nehuma informação 
sobre o motor, como por exemplo, o combustível que o alimenta. Não cita nem mesmo a 
palavra MOTOR. 
 
Para gerar uma  potência de 100 a 130 CV, que é uma potência muito alta, só para 
comparação, um veículo 1.0 – Uno mille possui potência de 65 CV. 
Para gerar tal potência, há necessidade de um motor muito potente, e para gerar uma 
potência desta, há necessidade de um combustível alimentando o motor. 
 
Observe que Eles tentam redefinir o conceito de MOTOR. A explanação deles é totalmente 
absurda, se motor é somente algo que possui pistão e virabrequim, então avião a jato é 
movido a queimador??? 
 
O Termonebulizador possui um motor de combustão jato-propulsor, que realiza trabalho (jato-
propulsão)  que neste caso é a essência para o funcionamento de um termonebulizador. Não 
deixa de ser um motor de combustão interna. 
 
Além disso, o Órgão público pode sim especificar o equipamento que melhor atende às suas 
necessidades. Não se pode obrigar um órgão público a adquirir um produtos de qualidade 
inferior, apenas porquê não há outras ofertas de produtos de qualidade no mercado. 
 
Estamos levantando esta questão pois, o processo licitatório que foi Impugnado pela  empresa 
MEGAFOG,  alega que o seu equipamento não possui motor, fica então a informação de que o 
referido equipamento possui motor, que é movido à gas GLP com botijão de 13 Kg, o qual será 
colocado sobre veículo, Isto é, um equipamento que trabalha a altíssimas temperaturas, 
lançando fogo na turbina e com um botijão de gás ao lado. Botijas de gás não pegam fogo, elas 
EXPLODEM. 
Além disto,  existe uma lei que proíbe a utilização de gas GLP como combustível para 
determinados tipos de motores. O fabricante Megafog insiste na afirmativa de que não existe 
motor, justamente para escapar da Lei que o proíbe. 
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Mesmo que a Lei permitisse, prestem atenção no perigo de um equipamento deste na 
carroceria soltando fogo na turbina com uma botija de 13 kg do lado. 
Os tanques de gasolina da Pulsfog são de material plástico resistente, não explodem, e em 
caso de acidente, simplesmente queimam e permitem que seja utilizado um extintor, ou na 
pior das hipórese, permite a saída segura dos operadores, sem vítimas. 
No caso do gás GLP, é o contrário, a botija explode e as consequências são inenarráveis. 
 
 
 
Por esta razão, é interessante esclarecer que o município de Iuna está em processo de 
aquisição de um equipamento totalmente permitido e amplamente utilizado por inúmeros 
municípios e estados pelo Brasil, e caso venha considerar a impugnação da empresa Megafog, 
estaria  permitindo que um equipamento proibido, entre no processo licitatório, então, desta 
forma,  o município estaria sujeito às penalidades da lei. É uma responsabilidade muito grande. 
 
Observe: 
Mais de 20 municípios capixabas utilizam equipamentos movidos a gasolina da marca Pulsfog, 
todos da Grande Vitória e vários do interior. Estariam todos ilegais? A lei permite que seja 
definido um determinado equipamento, o município não é obrigado a adquirir o mais barato, 
mas sim aquele que vai atender às necessidades de forma legal. 

Nas compras na licitação deverão ser observadas, ainda:  

a) a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;  

Além desta recomendação, temos o art  7º  inciso I, parágrafo 5º da mesma lei que 

estabelece que: 

§ 5o  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 
materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 
discriminado no ato convocatório” 
 
 
  
No mesmo sentido, a Lei nº 10.520/02, do Pregão: 
  
Lei nº 10.520/02: 
Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 
 
Neste caso específico aqui, a justificativa técnica para a não aquisição do equipamento 
movido à GAS, seria o risco de adquirir um equipamento que possui o combustivel não 
permitido por lei, e mais, podendo sofrer as penalidades da Lei, no que se refere às lei do 
trânsito e Corpo de bombeiros. 
 



 

 

 
Importante: Os equipamntos a gasolina tem muito mais potência, e podem gerar FOG e ( UBV 
com água)   
 
Estou enviando a definição de um pulso-jato, a Lei da proibição e algumas fotos para análise. 
 
No intuito de ter levantado questões importantes sobre a situação e ao mesmo tempo 
esclarecer sobre estes equipamentos, 
 
 
Nos colocamos à inteira disposição para quaisquer eslarecimentos necessários. 
 
Sem mais para o momento, 
Atenciosamente, 
 
 
Vila Velha-ES, 25 de Julho de 2022 

 

 

Vetorial Defensivos Agrícolas e DomissanitáriosLtda-EPP 
CNPJ nº 39.817.994/0001-79 

José Ricardo Borges 
Eng. Agrônomo – Representante Legal 
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Imagem tirada da internet (equipamento motor a gás) 

 

 

Imagem tirada da internet (equipamento motor a gasolina) 

 

 



 

 

 

 

Imagem tirada da internet (equipamento motor a gasolina) – FOG e UBV 

 



Conhecendo o PULSO JATO

Histórico

O motor pulso jato foi inventado por Karavodine em 1908
e aperfeiçoado e patenteado pelo engenheiro alemão Paul
Schmidt em 1931. Após inúmeros testes e novos
aperfeiçoamentos em 1942 o motor agora batizado de
Schmidt-Argus foi utilizado nos mísseis V-1. Sendo o
precursor dos atuais mísseis de cruzeiro.

Fig. 1 Míssil de cruzeiro V-1

Princípio de Funcionamento

O pulso jato  é um motor a jato que funciona
utilizando um processo de combustão em pulsos, ou
combustão ressonante. O ciclo termodinâmico que mais se
aproxima deste funcionamento é o ciclo Lenoir.

O ciclo de combustão inicia-se com a admissão
de ar através do difusor frontal, aonde o ar mistura-se com
o combustível , que é injetado ou aspirado do bico injetor.
A mistura ar-combustível  atravessa a válvula "margarida"
penetra na câmara de combustão e em contato com a
faísca elétrica da vela de ignição ou com as parede já
aquecidas e entra em combustão. Devido a combustão
ocorre o aumento de pressão na câmara, com isso a
válvula "margarida" fecha impedindo a entrada de ar, os
gases de combustão então são expelidos pelo tubo de
escape, surgindo assim a força propulsora.

Os ciclos no pulso jato ocorrem numa frequência
de combustão que depende exclusivamente de seu
comprimento, apresenta um consumo de combustível
típico de 1,2 a 1,5 Kg/h por Kgf de empuxo dependendo
do combustível e do regime de vôo. Quanto maior a
frequência de combustão mais elevado será o seu
rendimento.

Os motores Argus dos mísseis V-1 apresentavam
uma frequência da ordem de 40 Hz, enquando que um
pulso jato para aeromodelismo podem chegar a
frequências de 200 Hz.

Componentes Típicos de um Pulso Jato

O pulso jato apresenta um pequeno número de
componentes, sendo apenas um, a válvula ressonante o
único componente móvel, proporcionando um motor livre
de manutenção ou necessidade de lubrificação.

1. Câmara de combustão - local onde ocorre a
combustão da mistura ar combustível;

2. Tubo de escape - permite o escape dos gases de
combustão, sua expansão e geração de empuxo;

3. Difusor - proporciona admissão de ar e combustível
na câmara de combustão;

4. Válvula - é uma válvula ressonante que contrala a
admissão da mistura ar combustível na câmara de
combustão;

5. Suporte da válvula - apoia a válvula resonante;
6. Vela de ignição - proporciona energia para ignição

(somente funciona na ignição do motor)
7. Injetor - pulveriza o combustível;

Combustível

O pulso jato é multicombustível, ele pode
trabalhar com metanol, etanol, gasolina, querosene, gás
natural, butano ou propano.

O maior rendimento é obtido com utilização de
gasolina. O álcool proporciona baixo rendimento.

Experimentalmente em pulso jatos para
aeromodelismo verificou-se que aditivos como o
nitrometano influenciam muito pouco no rendimento do
motor.

Pulso Jato e o Aeromodelismo

Em 1946 o primeiro pulso jato comercializado foi
o Dyna-Jet , desenvolvido pelos americanos William L.
Tenny e Charles B. Marks baseados no motor Schmidt-
Argus . Sendo logo seguido por outros modelos como os
OS type II e os Tiger Jet M-1 e M-2 de fabricação
japonesa, o MEW 307 de fabricação americana, o inglês
Decojet, inclusive alguns modelos soviéticos entre outros.
Todos estes pulso jatos para utilização em aeromodelismo
foram inicialmente utilizados em aeromodelos controlados
a cabo, batendo inúmeros recordes de velocidade com
velocidades acima de 300 Km/h.

Fig. 2 Pulso jato Dynajet

Os pulso jatos para aeromodelismo diferem do
motor original Argus-Schmidt, apenas pelo fato do
combustível ser aspirado pelo difusor e não injetado por
pressurização do tanque de combustível.

O pulso jato foi utilizado pela primeira vez em
um aeromodelo rádio controlado na década de 50 pela
empresa sueca Saab, no desenvolvimento de seu caça
supersônico o Saab J35 Delta Dragon, este pulso jato que



fornecia 5,5 libras de empuxo estático foi instalado num
aeromodelo na ecala 1/7 do Delta Dragon para testar o
conceito de asa em duplo delta.

Todo pulso jato pode ser instalado em
aeromodelos de rádio controle, e para o controle de
empuxo, basta utilizar uma válvula acionada por servo
para o controle de combustível.

Pulso Jato no Brasil

No Brasil alguns aeromodelistas utilizaram o
Dyna-jet mas utilizaram principalmente os modelos
japoneses OS. Devido à baixa qualidade tecnológica dos
pulso jatos OS e de alguns pulso jatos de construção
"caseira", o pulso jato no Brasil não teve uma carreira
promissora, ao contrário do que vem ocorrendo nos EUA,
Europa e Austrália, aonde a procura por estes motores é
muito grande.

O "Silverjet" é o primeiro pulso jato de
fabricação nacional veio para mudar este fato,  apresenta
baixo custo aliado à sua alta tecnologia proporcionando
um elevado empuxo e um baixo consumo de combustível
se comparado aos turbojatos, além de ser
multicombustível.

Fig. 3 Pulso jato Silverjet

O "Silverjet" é um projeto do Eng. Miraglia,
maiores informações podem ser obtidas no site da
Spacetech (www.foguete.org).

Pulso Jato Versus Turbojato

O pulso jato apresenta algumas vantagens em
relação ao turbojato, vantagens estas citadas abaixo:

1. Baixo custo, da ordem de 8 a 10 vezes menor;
2. Pode utilizar gasolina convencional;
3. Não requer lubrificação ou manutenção especial;
4. Pressão de trabalho próxima à atmosfera;
5. Consumo de combustível semelhante ao turbojato;
6. Pode-se controlar a potência da mesma forma que um

turbojato;
O nível de ruído de um pulso jato é superior ao

turbojato.

Dicas e Observações Importantes

• O pulso jato não necessita de nenhum tipo de
lubrificação ou manutenção.

• O motor aspira automaticamente o combustível, não
necessitando de pressurização no tanque (opcional).

• Tipicamente o motor consome 6 a 7 Oz de gasolina
por minuto com máxima aceleração.

• Pode-se controlar a aceleração, bastando colocar uma
válvula de controle de combustível.

• A gasolina oferece rendimento maior que o metanol .
• Na ignição precisamos de uma fonte de ar

comprimido (bomba de pneu de bicicleta,
compressor ou soprador de ar + circuito de ignição +
combustível).

• A ignição ocorre em alguns segundos e a fonte de ar
e o ignitor podem ser desligados.

• O pulsojato apresenta empuxo mesmo parado, ao
contrário do estato jato, no caso do Silverjet obtemos
empuxo estático de 3 Kgf  utilizando gasolina
comum.

• Para acelerar o pulsojato é necessário uma válvula de
controle de fluxo de combustível.

• Os vôos típico com pulsojatos duram alguns minutos
de 3 a 6 minutos, o aeromodelo retorna ao solo
planando.

• Ao contrário dos turbojatos o pulso jato é um motor
muito seguro, pois não apresenta nenhuma peça
rotativa e trabalha com pressões próximas a
atmosférica.

• Para desligar o pulso jato, basta cortar o combustível
ou bloquear a entrada de ar.

Autor: Eng. José Miraglia, engenheiro químico, mestre
em engenharia aeronáutica pelo ITA e professor
universitário, desenvolve motores foguetes, desenvolveu o
pulso jato Silverjet entre outros projetos. Para maiores
informações email: miragli@terra.com.br



Presidência da República - Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 8.176, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1991.

Define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema de 
Estoques de Combustíveis.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem econômica:

I  -  adquirir,  distribuir  e  revender  derivados  de  petróleo,  gás  natural  e  suas  frações 
recuperáveis,  álcool  etílico,  hidratado  carburante  e  demais  combustíveis  líquidos 
carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei;

II  -  usar  gás  liqüefeito  de  petróleo  em  motores  de  qualquer  espécie,  saunas, 
caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, em desacordo com 
as normas estabelecidas na forma da lei.

Pena: detenção de um a cinco anos.

Art. 5° Esta lei entra em vigor cinco dias após a sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 18 da Lei n° 8.137, de 
27 de dezembro de 1990, restaurando-se a numeração dos artigos do Decreto-Lei  n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal Brasileiro, alterado por aquele dispositivo.

Brasília, 8 de fevereiro de 1991; 170° da Independência e 103° da República.

FERNANDO COLLOR 
Jarbas Passarinho 
Zélia M. Cardoso de Mello 
Ozires Silva 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.176-1991?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm


Pulsojato

Um motor pulsojato (ou pulso jato) é um tipo de motor a reação na qual a combustão ocorre em "pulsos". Um motor
pulsojato pode ser feito com[1] ou sem partes móveis,[2][3][4] e é capaz de rodar estaticamente (não precisa ter ar
forçado em sua entrada, como quando se movimenta para frente).

Diagrama de um pulsojato

Os motores pulsojato são uma versão leve de propulsão a jato, mas normalmente tem uma taxa de compressão ruim,
resultando em um baixo impulso específico.

Uma linha de pesquisa notável de motores pulsojato incluem o motor de detonação por pulsos, que envolve
detonações repetidas em um motor, o qual potencialmente fornece uma alta compressão e uma eficiência
razoavelmente boa.

Existe dois tipos principais de motores pulsojato, ambos utilizando uma combustão ressonante e aproveita os produtos
de combustão em expansão para formar um jato pulsante, produzindo empuxo intermitentemente.

Pulsojatos com válvulas

Os pulsojatos com válvulas utilizam uma válvula mecânica para controlar o fluxo de ar na saída do motor, forçando o
gás quente sair pela parte de trás apenas, permitindo que apenas um ar limpo e mais combustível entrem pela tomada
de ar.

Este tipo possui uma tomada de ar e uma válvula unidirecional. A válvula evita que o gás explosivo da mistura na
câmara de combustão saia e atrapalhe a entrada de ar pela tomada de ar, apesar de todos os pulsojatos com válvula
terem um certo "recuo" quando funcionando estaticamente ou em baixas velocidades, pelo fato das válvulas não
conseguirem fechar rápido o suficiente evitando que o gás saia pela entrada. Os gases de exaustão aquecidos saem
através de um escape acusticamente ressoante.

A válvula da tomada de ar é comumente uma válvula reed. As duas configurações mais comuns são a válvula daisy e a
grade de válvula retangular. Uma válvula "daisy" consiste em uma fina folha de material para agir como uma a reed,
cortada em um formato de uma margarida estilizada com "pétalas" que aumentam. Cada "pétala" cobre um furo
ceircular em sua ponta. A válvula daisy é aparafusada com o tubo de distribuição através de seu centro. Apesar de ser
mais fácil de construir em escala pequena, é menos efetiva do que uma grade de válvula.

Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo.
Saiba mais

Tipos
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Pulsojatos sem válvulas

Os pulsojatos sem válvulas não possuem partes móveis e apenas utilizam sua geometria para controlar o fluxo da
exaustão do motor. Este tipo expele gases de exaustão tanto pela tomada de ar como pelo escape, apesar de que a
maioria tenta fazer com que os gases saiam pelo escape para uma propulsão mais eficiente.

Este modelo opera no mesmo princípio que um com válvula, mas a "válvula" é a geometria do motor. O combustível,
como um gás ou uma pulverização líquida atomizada, ou é misturado com o ar na tomada de ar ou injetado
diretamente na câmara de combustão. Para ligar o motor, normalmente é necessário uma fonte de ar para a ignição e
uma fonte de ignição, tal como uma vela, para a mistura ar-combustível. Com os modernos projetos de motores, quase
todos podem se auto-iniciar tendo combustível e uma faísca de ignição, sem ar comprimido. Uma vez ligado, o motor
apenas requer combustível para se manter no ciclo de combustão.

O inventor e oficial de artilharia russo N. Teleshov patenteou um motor pulsojato em 1864 enquanto o inventor sueco
Martin Wiberg também diz ter inventado o primeiro pulsojato, mas não fica claro quem foi o primeiro.

O primeiro pulsojato funcional foi patenteado em 1906 pelo engenheiro russo V.V. Karavodin, que finalizou o modelo
em 1907. O inventor francês Georges Marconnet patenteou seu projeto de pulsojato sem válvulas em 1908 e Ramon
Casanova de Ripoll, Espanha patenteou um pulsojato em Barcelona no ano de 1917, tendo construído um com início
em 1913. Robert Goddard inventou um motor pulsojato em 1931 e o demonstrou em uma bicicleta.[5] O engenheiro
Paul Schmidt fez um modelo mais eficiente baseado na modificação das válvulas da tomada de ar (ou flaps), recebendo
suporte governamental do Ministério do Ar Alemão em 1933.[6]

Ramon Casanova e o motor pulsojato
que construiu e patenteou em 1917

Argus As 109-014

Argus As 014 em uma V-1 no Museu
da Força Aérea Real em Londres

Em 1934, Georg Madelung e Paul Schmidt propuseram ao Ministério da Aviação do Reich uma "bomba voadora"
motorizada com o pulsojato de Schmidt. O protótipo de bomba de Shimidt falhou em atingir as espeficações do Reich,
especialmente devido a pouca precisão, alcance e um alto custo. O projeto original de Schimidt tinha o pulsojato
colocado em uma fuselagem de maneira similar a caças modernos, diferente do V-1 que tinha o motor sobre a ogiva e
a fuselagem.

História
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A Argus iniciou os trabalhos baseado no trabalho de Schmidt. Outros fabricantes alemães trabalhando em pulsojatos
similares e bombas voadoras foram a Askania, Robert Lusser da Fieseler, Dr. Fritz Gosslau da Argus e a Siemens AG,
combinando seus esforços para desenvolver a V-1.[6]

Com Schmidt trabalhando agora para a Argus, o pulsojato foi aprimorado e ficou conhecido oficialmente por sua
designação do MAR Argus As 109-014. Sua primeira utilização sem motor ocorreu em Peenemünde no dia 28 de
Outubro de 1942 e o primeiro voo motorizado em 10 de Dezembro de 1942.

O pulsojato foi avaliado e tinha um bom custo-benefício: um projeto simples que desempenhava bem seu trabalho a
um custo mínimo.[6] Poderia ser utilizado qualquer combustível baseado em petróleo e o sistema de ignição foi feito
para durar menos que a vida operacional de voo da V-1, de cerca de uma hora. Apesar de gerar empuxo insuficiente
para uma decolagem, o jato ressonante da V-1 poderia operar de forma estacionária em uma rampa de lançamento. O
desenho simples baseado na taxa (8.7:1) do diâmetro em relação ao comprimento do cano de exaustão funcionava
para perpetuar o ciclo de combustão, tendo uma frequência de ressonância estável de 43 ciclos por segundo. O motor
produzia 2 200 N (495 lbf) de empuxo estático e cerca de 3 300 N (742 lbf) em voo.[6]

A ignição no As 014 era provida por uma única vela automotiva, montada aproximadamente 75 cm (29,5 in) atrás das
válvulas. A vela apenas operava na sequência de partida do motor; o Argus As 014, como todos os pulsojatos, não
requeriam bobinas ou magnetos para a ignição — a fonte de ignição era a explosão anterior. Os motores não
forneciam calor suficiente para causar a ignição do diesel, pois a compressão dentro de um motor pulsojato é
insignificante.

As válvulas do Argus As 014 eram baseadas em um sistema que operava de 43 a 45 ciclos por segundo.

Três bocais de ar na frente do motor eram conectados a uma fonte externa de alta pressão para dar partida no motor.
O combustível utilizado na ignição era acetileno, com os técnicos tendo que colocar um defletor de madeira ou
papelão no cano de exaustão para impedir que o acetileno se espalhasse antes da completa ignição. Uma vez que o
motor tenha se iniciado e uma temperatura de operação mínima era atingida, os conectores e mangueiras externas
eram removidas.

A V-1, sendo um míssil de cruzeiro, não possuía trem de pouso, sendo lançados em uma rampa inclinada auxiliado por
uma catapulta a vapor. O vapor era gerado por uma reação química exotérmica violenta, criada quando há a
combinação de peróxido de hidrogênio e permanganato de potássio (denominados T-Stoff e Z-Stoff).

O principal uso militar do motor pulsojato, com o volume de produção do Argus As 014 (o primeiro pulsojato em
produção massiva), foi na bomba voadora V-1. O característico ruído do motor fez com que a V-1 recebesse os
apelidos "bomba de zumbido" e "formiga-leão". O V-1 foi um míssil de cruzeiro alemão utilizado na Segunda Guerra
Mundial, mais conhecido pelos bombardeios em Londres em 1944. Os motores pulsojatos, sendo baratos e fáceis de
construir, eram a escolha óbvia para a V-1, dada a falta de materiais na Alemanha e a indústria sobrecarregada durante
a guerra. Os projetistas de mísseis de cruzeiro modernos não escolheram utilizar os motores pulsojatos, preferindo
turbojatos ou foguetes. Outro uso do pulsojato foi em no projeto experimental Einpersonnenfluggerät para o
Wehrmacht alemão.

Os funcionários da Wright utilizaram a engenharia reversa da V-1 dos restos de uma que falhou em detonar no Reino
Unido. O resultado foi a criação da JB-2 Loon, com a estrutura sendo construída pela Republic Aviation Company e
uma reprodução do motor Argus As 014, conhecido pela designação americana PJ31, sendo fabricado pela Ford Motor
Company. O General Hap Arnold das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos estava preocupado que esta arma
poderia ser construída de aço e madeira, em 2.000 homem-horas a um custo aproximado de US$600 (em 1943).[6]

Operação
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Animação de um motor pulsojato

Os motores pulsojato são caracterizados por sua simplicidade, baixo custo de construção e altos níveis de ruído.
Enquanto que a taxa empuxo-peso é excelente, o consumo específico é muito ruim. O pulsojato utiliza o Ciclo Lenoir
no qual, faltando um compressor externo como o pistão do Ciclo de Otto ou a turbina de compressão do Ciclo
Brayton, a compressão ocorre através da ressonância acústica em um tubo. Isto limita a taxa de pressão pré-
combustão, em cerca de 1.2 a 1..

Os altos níveis de ruído o tornam impraticáveis para outro uso a não ser militar e outras aplicações restritas.[7]

Entretanto, os pulsojatos são outilizados em larga escala em sistemas de secagem industrial e há estudos sendo feitos
para aplicações como aquecimento, conversão de biomassa e sistemas de energia alternativos, pelo fato do pulsojato
poder funcionar com quase tudo que queima, incluindo combustíveis em partículas como serragem ou pó de carvão.

Os pulsojatos têm sido usados em helicópteros experimentais, sendo colocados na ponta dos rotores. Ao fornecer
energia para os rotores do helicóptero, os pulsojatos tem a vantagem sobre motores a turbina ou pistão por não
gerarem torque na fuselagem, uma vez que não aplicam força no eixo, mas "empurram" as pás. Um helicóptero pode
então ser construído sem um rotor de cauda e seus sistemas associados, simplicando a aeronave (entretanto o cíclico e
o coletivo ainda são necessários). Este conceito vem sido considerado desde 1947 quando a American Helicopter

Company iniciou o projeto do protótipo XA-5 Top Sergeant motorizado com pulsojatos nas extremidades do rotor.[8]

O primeiro voo do XA-5 ocorreu em Janeiro de 1949, sendo seguido pelo XA-6 Buck Private com o mesmo projeto de
pulsojato. Também em 1949 a Hiller Helicopters construiu e testou o Hiller Powerblade, o primeiro rotor de jato com
pressão de ciclo quente do mundo. Hiller alterou seu projeto e colocou ramjets na ponta do rotor, mas a American
Helicopter continuou a desenvolver o XA-8 em um contrato firmado com o Exército dos Estados Unidos. Este voou pela
primeira vez em 1952 e ficou conhecido como XH-26 Jet Jeep. Utilizava pulsojatos XPJ49 montado nas extremidades
do rotor. O XH-26 atingiu os objetivos do projeto mas o Exército cancelou o projeto devido ao nível inaceitável de
ruído dos pulsojatos e o fato de o arrasto dos pulsojatos na ponta do rotor tornarem os pousos em autorrotação muito
problemáticos. A propulsão na ponta do rotor reduzia o custo de produção de aeronaves de asa rotativa em 1/10 em
relação às motorizadas de maneira convencional.[7]

Os pulsojatos também tem sido usados em aeronaves controladas por controle remoto. A velocidade recorde de uma
aeronave deste modelo é de mais de 323 km/h.

Um pulsojato livre controlado por controle remoto é limitado pelo desenho da tomada de ar do motor. A cerca de
450 km/h a maior parte dos sistemas de válvulas dos motores equipados com válvulas param de fechar completamente
devido a pressão do ar de impacto, resultando em perda de desempenho.

A geometria varíavel da tomada de ar permite que o motor produza empuxo total em várias velocidades, ao otimizar a
tomada de ar para qualquer velocidade que o ar esteja entrando. Os projetos sem válvulas não são negativamente
afetados pela pressão do ar de impacto como em outros projetos, pois não são feitos para parar o fluxo da tomada de
ar, podendo aumentar significativamente o empuxo com a velocidade..
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Outra característica dos motores pulsojato é que seu empuxo pode ser aumentado por um duto especialmente
formatado atrás do motor. O duto trabalha como uma asa anular, que iguala o empuxo pulsante ao espremer as forças
aerodinâmicas na exaustão do pulsojato. O duto, tipicamente chamado de "ampliador", pode aumentar
significativamente o empuxo de um pulsojato sem consumo adicional de combustível. Ganhos de até 100% em
empuxo são possíveis, resultando em uma eficiência muito maior de combustível. Entretanto, quando maior o duto,
mais arrasto ele produz, sendo efetivo em algumas velocidades específicas.

Notas
1. «Pulse Detonation Engine» (https://web.archive.org/web/20140904022120/http://gofurther.utsi.edu/Projects/Pul

seDE.htm)  (em inglês). Gofurther.utsi.edu. Consultado em 9 de março de 2018. Arquivado do original (http://g
ofurther.utsi.edu/Projects/PulseDE.htm)  em 4 de setembro de 2014

2. «Patente» (https://news.google.com/patents/about?id=vOZsAAAAEBAJ)  (em inglês) [ligação inativa]

3. «Patent US6216446 - Valveless pulse-jet engine with forward facing intake duct - Google Patents» (http://www.g
oogle.com/patents?vid=USPAT6216446)  (em inglês). Google.com

4. «Valveless Pulsjet» (http://www.home.no/andreas.sunnhordvik/English/mechanical/valveless_e.htm)  (em inglês).
Home.no

5. U.S. Patent 1,980,266

6. Mindling, George. pp. 6-31
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