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Fixa técnica 

País de origem Estados Unidos 

Fabricante McDonnell Douglas/Boeing 

Produção 1991-2015 

Quantidade produzida 250  (até dezembro de 2012)  

Custo unitário US$ 218 milhões 

Desenvolvido de McDonnell Douglas YC-15 

Área alar/ m²: 353 

Peso vazio / kg: 128 100 kg 

Peso de decolagem / kg: 265 350 

Capacidade de combustível / L: 134 556  

Motorização 4xTurbofan Pratt & Whitney F117-PW-100 

Empuxo por motor:  18 343,2 kgf (40 400 lbf) (180 kN) 

Velocidade máxima / km/h: 830   

Velocidade total / Mach: 0,6781  

Alcance / km:   10 390   

Teto de serviço / m 13 716 

Carga alar / kg/m²:  750 em cada asa 

Pista máx. decolagem (MTOW) / m:  2 316  

Distância para aterrissagem / m:  1 060   

Tripulação: 3, Piloto copiloto e um oficial de carga 

Capacidade:  102 para quedistas ou 134 soldados com assentos paletizados, ou 36 macas e 54 pacientes 

ambulatoriais e enfermeiros e médicos ou Carga, de 1 x M1 Abrams, 3x  M1126 Stryker ou 6x M1117 77 519 

kg de carga distribuída ou misturada com veículos. 

Comprimento / m: 53 

Envergadura / m: 51,75 

Altura / m: 16,8 

Área alar/ m²: 353 

Peso vazio / kg: 128 100 kg 

Peso de decolagem / kg: 265 350 

Capacidade de combustível / L: 134 556  

Motorização 4xTurbofan Pratt & Whitney F117-PW-100 

Empuxo por motor:  18 343,2 kgf (40 400 lbf) (180 kN) 

Velocidade máxima / km/h: 830   

Velocidade total / Mach: 0,6781  

Alcance / km:   10 390   

O Boeing C-17 Globemaster III é um avião de transporte tático 

produzido pela Boeing Integrated Defense Systems. A aeronave teve 

seu projeto iniciado ainda nos anos 70, quando a USAF buscava um 

cargueiro que substituisse o C-130 Hercules e C 141 Starlifter. 

Curiosamente os concorrentes na competição eram justamente a 

Boeing e a McDonnell Douglas com o YC-15 e Boeing. Ambos 

excediam as especificações requeridas, e a competição foi cancelada 

antes do vencedor ser escolhido. 

Porém em outubro de 1980 com o envelhecimento acelerado da frota 

de cargeuris C 141, veteranos do Vietnã,a USAF lançou os requisitos 

para um cargueiro polivalente. Lockheed apresentou dois projetos, um 

projeto baseado no C-5 e um modelo do  C-141 modificado. Em 28 de 

agosto de 1981, McDonnell Douglas foi escolhida para construir suas 

aeronaves propôs, então designada C-17 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a  definição do progrma e desenvolvimentos surge o C-17 uma 

aeronave de 53 m de comprimento, envergadura de 52 m e 16.8 de 

altura.  A aeronave é impulsionada por quatro motores a jato Pratt & 

Whitney F117-PW-100 turbofan  baseados no modelo comercial Pratt e 

Whitney PW2040 utilizados no Boeing 757.  

Cada motor entrega 40.400 lbf ou 180 kN de empuxo. O motor possui 

reversores de escape direcionados direto para cima e para a frente, 

reduzindo as chances de danos objeto estranhos pela ingestão de 

detritos na pista, requisito excencial para operações em pistas não 

preparadas.  

A aeronave exige uma tripulação de três integrantes, piloto, co-piloto, e 

loadmaster para operações de carga. Carga é carregado através de uma 

grande rampa traseira que acomoda  até 69 toneladas ou 63 ton métrica 

que podem incluir um carro de combate M1 Abrams, veículos 

blindados, caminhões e reboques, juntamente com cargas paletizadas . 

O compartimento de carga possui 26,82 m de comprimento por 5,49 m 

de largura e 3,76 m de altura. O piso de carga tem rolos para cargas 

paletizadas que podem ser invertidas para proporcionar um piso plano 

adequado para veículos e outros materiais circulantes. 

  

A Carga útil máxima é de £ 170.900 ou 77.500 kg, e seu peso máximo de decolagem é de £ 

585.000 ou 265.350 kg. Com uma carga de 72.600 kg e uma altitude de cruzeiro inicial de 

28.000 pés, 8.5 km, o C-17 alcança sem reabastecimento cerca de 4.400 km, a velocidade de 

cruzeiro de C-17 é de cerca de 450 nós ou 833 km /h, Mach 0,74. Ele é projetado para 

lançamento aéreo de 102 pára-quedistas e seus equipamentos 

O C-17 foi projetado para operar em pistas curtas de apenas 1.064 m de comprimento e 27 m 

de largura. Além disso, o C-17 pode operar a partir de pistas não pavimentadas, o avião é 

projetado para  uma carga d emissão de 74% de disponibilidade e 20 homens/hora para a 

manutenção. 

Os sistemas eletrônicos do Boeing C-17 Globemaster III trabalham com quádrupla 

redundância. Isso significa que, se um dos sistemas falhar, há outros três trabalhando. O 

sistema de navegação é digital, assim como muito outros componentes da aeronave. O C-17 foi 

desenvolvido para operar em qualquer ambiente, dia ou noite e sobre quaisquer situações 

atmosféricas. 
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