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Resumo 

O principal objectivo desta investigação é testar o desempenho em termos de binário, potência e consumos do 

motor da Viatura Blindada de Rodas Pandur II 8x8 quando alimentado com o combustível Jet Propellant 8 (JP-

8), fazendo a respectiva comparação com o diesel contribuindo para a implementação do Conceito de 

Combustível Único (utilização de um combustível único para viaturas terrestres e aeronaves no campo de 

batalha, por parte de todos os países membros da OTAN). 

Nos ensaios de carga máxima, o JP-8 aditivado foi o que apresentou valores superiores de binário e de potência, 

e um menor valor de consumo específico e horário. A cargas variáveis (testadas a 1400 e 2000 rpm), apenas foi 

verificado um ligeiro aumento do consumo horário do diesel face aos outros dois combustíveis, desde cargas 

intermédias até cargas elevadas. Associa-se o melhor desempenho do JP-8 relativamente ao diesel às elevadas 

pressões de injecção praticadas pelo sistema High Pressure Common Rail, presente neste motor, o que reduz o 

efeito do menor número de cetano face à melhor mistura do JP-8 com o ar dentro do cilindro. 

A substituição directa de diesel para JP-8 simples incorreria numa redução de custos de 52.6 %; e de 19.19% no 

caso de substituição de combustível por JP-8 aditivado. 

O aumento do teor de enxofre no óleo do motor indicia um maior aumento de desgaste do motor, quando este 

é alimentado com JP-8, uma vez que este possui uma maior percentagem mássica de enxofre que o diesel. 
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Abstract 

The main goal of this investigation is to test the engine of the wheeled armored vehicle Pandur II 8x8 fed with 

the Jet Propellant 8 (JP-8) fuel, and compare the engine performance with the normal diesel fuel thus 

contributing to the implementation of the Single Fuel Concept (application of one single fuel for ground vehicles 

and aircrafts on battlefield, by all armed forces of the NATO countries). 

On maximum load tests, treated JP-8 was the one with higher values of power and torque reached by the engine, 

and a lower value of brake specific fuel consumption (bsfc) and hourly consumption. At variable load tests (1400 

and 2000 rpm), normal diesel fuel revealed a residual higher value of bsfc and hourly consumption, compared 

with the other two tested fuels, at medium to high loads. There’s reason to believe the good performance of 

the JP-8 fuel is due to the high fuel injection pressures exerted by the High Pressure Common Rail system 

equipping this engine, hence, reducing the effect of the lower cetane number effect, empowering a better 

fuel/air mixture effects provided by the lighter fuel (JP-8) inside the cylinder. 

A direct replace of the normal diesel fuel by the normal JP-8 fuel would result in a cost reduction of 52.6 %, and 

this would be of 19.19% if that replacement was done by treated JP-8. 

The increasing sulfur content among the engine oil is a clue of the increasing wear of the engine, fed with JP-8 

fuel, because of the higher sulfur content among this fuel. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

Numa tentativa de ganhar benefícios logísticos no campo de batalha, a OTAN tem tentado implementar uma 

Política de Combustível Único, em que se procura utilizar o mesmo combustível nas aeronaves e veículos 

blindados terrestres. Isto porque as forças armadas de todo o mundo dependem fortemente da utilização destes 

meios para desempenharem as suas missões em quase todos os territórios onde operam. 

As forças terrestres são cruciais no campo de batalha e carecem de grande autonomia devido à sua elevada 

capacidade de manobra em velocidade e poder de fogo. Desta forma, existe uma forte dependência de 

combustível para a propulsão destas viaturas, principalmente em termos logísticos. 

Sendo Portugal um país pertencente à OTAN, compete também ao Exército Português tomar parte nos estudos 

conduzidos para a implementação eficaz desta Política de Combustível Único e assim contribuir para um melhor 

desempenho da missão da OTAN, em parceria com todas Forças Armadas pertencentes a esta organização. 

1.2. Motivação 

O combustível escolhido como protagonista da Política de Combustível Único foi o Jet Propellant 8 (JP-8), F-34 

na designação NATO. Este combustível é muito semelhante ao F-35 (JP-7, igual ao Jet-A1 comercial), ao qual são 

aplicados aditivos de anti-congelamento e de aumento de viscosidade [1]. 

Vários estudos têm sido conduzidos por parte de todos os países membros da OTAN, quer por algumas 

instituições directamente ligadas à OTAN (como é o caso da NATO Fuels & Lubricants Working Group), quer por 

algumas Universidades e Academias que trabalham em parceria com as Forças Armadas dos países pertencentes 

à organização ( [1] [2] [3] [4]). 

Os resultados e as experiências conduzidas desde 1986, data em que foi criado o Conceito de Combustível Único, 

têm sido bastante positivos, sendo, no entanto necessário prosseguir com a investigação para que a 

implementação da Política de Combustível Único seja eficaz e cumpra com os objectivos para os quais foi criada, 

nomeadamente: 

 Garantir que a substituição directa de diesel simples (daqui em diante também designado por 

gasóleo ou gasóleo simples) por JP-8 em motores diesel não danifica os equipamentos, nem inibe o 

normal funcionamento dos mesmos.  

 Não aumentar os poluentes resultantes dos gases de escape dos motores de combustão interna. 

Isto é particulamente importante numa altura em que a preocupação com as alterações climáticas 

tem tido um papel primordial em todas as actividades, ao ponto de serem criadas instituições a nível 

estatal, às quais compete controlar e regular as emissões de gases que podem contribuir 

negativamente para as alterações climáticas. 
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A investigação que serve de base à presente dissertação é parte integrante do contributo do Exército Português 

para o Conceito de Combustível Único e tem em conta os vários estudos que têm sido feitos por investigadores 

a nível nacional e internacional ( [1] [2] [3] [4]). 

Deste modo, procura-se com esta investigação quantificar a variação de desempenho do motor, quando 

alimentado com JP-8 em condições de carga máxima e de carga variável, nomeadamente, ao nível de binário 

debitado, potência extraída e consumo específico. Também, esta investigação procura aferir as consequências 

da substituição directa de gasóleo simples por JP-8, ainda que as condições para o fazer não sejam as melhores, 

dada a natureza dos ensaios realizados. 

Procura-se também colocar o Exército Português em paralelo com OTAN, no que respeita à investigação para a 

implementação do Conceito de Combustível Único, tentando quantificar os benefícios e prejuízos para o Exército 

desta mudança. Para tal, serão avaliadas as implicações financeiras de uma eventual implementação deste tipo 

de combustível. 

1.3. Estrutura da dissertação 

No capítulo Introdução é apresentado o enquadramento do estudo que se segue, a motivação para a sua 

realização e a estrutura da presente dissertação.  

No capítulo Estado da Arte são sumarizados os conceitos teóricos essenciais à compreensão da investigação 

feita, assim como o conjunto de artigos e teses de carácter científico cujo conteúdo contribuiu para esta 

investigação. Aqui também se encontra o actual estado de implementação da Política de Combustível Único e a 

sua aplicação prática em território internacional, nomeadamente em missões da OTAN. Por último, estão 

presentes as recomendações feitas pelo fabricante do equipamento testado, no que respeita à alimentação do 

motor com JP-8, ao invés do gasóleo simples. 

No capítulo Equipamento e Combustíveis descrevem-se as características básicas da viatura que é propulsionada 

pelo motor testado bem como detalhes relevantes acerca das principais características do mesmo motor e 

informação acerca do banco de ensaios (hardware e software) que é responsável pelas medições feitas. Por 

último, no sub-capítulo Os combustíveis encontramos as propriedades (determinadas em laboratório) físicas e 

químicas dos diferentes combustíveis usados e que são relevantes para o estudo em questão. 

No capítulo Método experimental apresenta-se o conjunto de procedimentos utilizados para recolher 

informação objectiva, que será analisada e debatida a posteriori. 

Em Análise e Discussão de Resultados a informação recolhida no capítulo antecedente é devidamente 

processada, comparada e discutida. Em primeiro lugar, apresentam-se os resultados relativos à realização dos 

ensaios de aceitação e de carga máxima. Segue-se uma comparação de consumos, procurando manter 

constantes as velocidades de rotação da cambota e fazendo variar a carga. Em seguida, apresentam-se os 

diagramas de colina que indicam os regimes de funcionamento mais económicos para o motor em questão. Com 

base nos consumos medidos, em Análise de custos faz-se uma estimativa da despesa efectiva em combustível e 

os três combustíveis são comparados com base nos parâmetros económicos. Por fim, no último subcapítulo, 
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Desgaste do Motor, são aferidas as consequências que a implementação da Política de Combustível Único pode 

ter, quando aplicada ao motor testado. 

Em Conclusões são sumarizadas todas as ilacções recolhidas durante a investigação e propõem-se futuras 

investigações que enriqueçam o Conceito de Combustível Único e agilizem a implementação da respectiva 

Política.  
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2. Estado da Arte 

2.1. Motor Diesel a 4 Tempos 

Um motor térmico é um mecanismo que se destina a transformar energia térmica em energia mecânica, sendo 

a fonte de energia um combustível sólido, líquido ou gasoso, libertando calor durante o processo de combustão. 

Os motores térmicos dividem-se em dois grandes grupos:  

i. motores cujo trabalho é produzido pelos gases resultantes da combustão (motores Diesel, motores de 

explosão e turbinas de gás). São designados por motores de combustão interna;  

ii.  motores cujo trabalho é fornecido por um fluido externo, que não os gases resultantes da combustão 

(por exemplo, os motores a vapor) [5]. Neste caso, o fluido de trabalho não é o gás que se queima. 

Um motor Diesel é um motor de combustão interna que trabalha, como o próprio nome indica, através dum 

ciclo Diesel, ou através de um ciclo misto (ou Sabathé). Na verdade, os designados motores Diesel como se 

conhecem são melhor representados por ciclos mistos, e não por ciclos Diesel, uma vez que a adição de calor 

nunca é instantânea. 

No estudo dos ciclos, será utilizada a classificação feita em [5], considerando três ciclos: 

 O ciclo teórico, que corresponde à realização do ciclo só pelo ar, mantendo constantes as 

propriedades deste e considerando os processos de adição de calor e saída de calor como 

instantâneos.  

 O ciclo ideal, que toma em consideração as alterações das propriedades do fluido, considerando 

ainda os processos de adição de calor como sendo instantâneos;  

 O ciclo real, em que as propriedades do fluido de trabalho não são constantes, e nenhum dos 

processos é instantâneo. 

A sequência teórica (executada unicamente pelo ar) de execução deste ciclo é: 1) Compressão isentrópica; 2) 

Adição de calor a volume constante (instantânea); 3) adição de calor a pressão constante; 4) expansão 

isentrópica; 5) rejeição de calor a volume constante (instantânea) [6], como se pode observar na Figura 1, que 

representa este ciclo num diagrama Pressão x Volume específico. 

Note-se que a adição de calor ocorre devido à combustão do combustível (diesel convencional ou gasóleo 

simples) que ocorre quando o combustível é injectado a altas pressões na câmara de combustão, e devido ao 

contacto com o ar, que se encontra comprimido também a temperaturas elevadas (podendo variar entre os 820 

K e os 980 K). 

A mesma figura não contabiliza o tempo para a aspiração de novo ar para dentro do cilindro, nem de saída do 

ar usado. Por isso, pode dizer-se que a Figura 1 é um ciclo teórico misto que melhor representa a execução de 

um motor diesel a dois tempos. Este fenómeno encontra-se já esquematizado na Figura 2, em que antes da 

compressão há espaço para a saída dos gases resultantes da combustão e entrada de ar fresco. 
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Figura 1 - Execução do ciclo misto teórico. Retirado de [2] 

Para melhor controlar a execução deste ciclo, a entrada e saída do ar são reguladas pelas válvulas de admissão 

(entrada de ar) e de escape (saída dos produtos de combustão). Num ciclo ideal (em que se considera que ocorre 

combustão, mas que é instantânea), a 4 tempos (ver Figura 2), a sequência de execução do ciclo começa com a 

compressão isentrópica (1 – 2): com todas a válvulas fechadas, o êmbolo que está ligado à cambota através de 

uma biela, fornece trabalho ao ar para o comprimir. No fim desta fase, o ar está comprimido, tendo aumentado 

a sua temperatura. No momento em que o êmbolo atinge esta posição, encontramo-nos no Ponto Morto 

Superior (PMS). Aqui, o combustível, que é injectado a alta pressão através dos injectores (2 – 3 mantendo 

constante o volume; e 3 – 4, mantendo constante a pressão), mistura-se com o ar presente no cilindro e ocorre 

a combustão da mistura ar/combustível, adicionando calor à mistura e aumentando a sua temperatura e 

pressão. O aumento de pressão da mistura vai ajudar a expansão e forçar o movimento do o êmbolo no sentido 

oposto ao da compressão (4 – 5). No final da expansão - neste ponto, a cambota deu uma volta completa - 

abrem-se as válvulas de escape e a mistura ar/produtos de combustão, que se encontra a uma pressão superior 

ao exterior sai espontaneamente (exhaust blowdown, 5 – 1) voltando-se ao volume inicial que se tinha no início 

da compressão. Este ponto designa-se por Ponto Morto Inferior (PMI). O êmbolo retoma o seu trajecto para o 

PMS, expulsando os gases resultantes da combustão para o exterior do cilindro através das referidas válvulas (1 

– 1’). Fecham-se então as válvulas de escape e abrem-se as válvulas de admissão. Aqui, o êmbolo volta ao PMI, 

abrindo espaço para entrada de novo ar (1’ – 1). Chegando novamente ao PMI, fecham-se as válvulas de 

admissão. O ciclo chegou ao fim, dando início a um novo ciclo que vai recomeçar novamente com a compressão 

isentrópica. Durante todo este processo a cambota completou duas voltas. O trabalho aproveitado pelo ciclo 

corresponde à área no interior das curvas apresentadas na mesma figura. 

[Pa] 

[m3/kg] 
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Figura 2 - Ciclo misto a 4 Tempos. 

Na Figura 3 podemos ver o ciclo executado pelo ar, onde é possível observar a interacção do mesmo com as 

válvulas, êmbolo e injector:  

 

Figura 3 - Esquema de um motor diesel a 4 Tempos. 

Note-se que tais ciclos perfeitos não existem. Em todas as fases do processo ocorrem perdas de calor para a 

camisa do cilindro (ou câmara de combustão). Também a compressão e expansão não são perfeitas, levando 

sempre à ocorrência de perdas energéticas, como a cedência de calor à parede da câmara de combustão. Por 

outro lado, a ocorrência destes processos nunca é instantânea, sendo assim impossível compatibilizar o 

momento exacto de cada um deles com a posição exacta do êmbolo, levando a que mais perdas ocorram 

também. Por último, as propriedades do fluido de trabalho variam ao longo do ciclo, contribuindo esta alteração 

(não instantânea também) para a ocorrência de maiores perdas, levando a que os ciclos desenhados nas Figura 

1 e Figura 2 se afastem consideravelmente da realidade. 

[Pa] 

[m3/kg] vk vc v 
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Na realidade, o ciclo não se desenvolve como descrito. Acompanhe-se agora o ciclo real com a Figura 4. Estando 

as válvulas de admissão abertas e o êmbolo no PMS, o êmbolo começa o seu percurso até ao PMI, aspirando o 

ar para dentro do cilindro (considerando um motor normalmente aspirado). Considerando a anterior situação, 

será necessário provocar a entrada de ar para dentro do cilindro, ou seja, será o pistão que, ao abrir espaço 

dentro do cilindro, irá aspirar o ar para dentro da câmara de combustão, sendo necessário fornecer trabalho ao 

sistema (área D). A esta situação correspondem as perdas de bombagem [7]. Paralelamente, o simples 

movimento do ar pelas válvulas de admissão a grande velocidade irá gerar turbulência que será acompanhada 

de perdas de carga, exigindo mais trabalho para introduzir o ar dentro do cilindro. O ar que entra mistura-se 

com o gás remanescente de combustões anteriores, que se encontra a uma temperatura superior e provoca o 

pré-aquecimento do ar fresco. Quando o êmbolo atinge o PMI a válvula de admissão ainda fica aberta por pouco 

tempo, tirando partido da inércia do ar na conduta de admissão, fechando alguns graus de rotação da cambota 

(GRC) após o PMI (tipicamente entre 10 a 50 GRC). Dá-se então início à compressão, levando a um aumento da 

temperatura do ar, começando, antes do fim da compressão, a ceder calor às paredes da camisa. Antes do PMS, 

o combustível começa a ser injectado em pequenas gotas muito finas e com uma pressão muito elevada, 

vaporizando logo a seguir e misturando-se com o ar quente, levando a uma rápida combustão da mistura. Devido 

às elevadas temperaturas atingidas pelo gás durante a combustão, o calor da mistura começa logo a ser cedido 

para a camisa. 

Antes da combustão estar terminada dá-se o início da expansão. A própria expansão do gás irá provocar o 

arrefecimento da mistura fazendo com que as reacções químicas de oxidação a decorrer fiquem cada vez mais 

lentas, acabando por ficar congeladas, levando à não oxidação suficiente de algum combustível não queimado, 

bem como do monóxido de carbono (pouco relevante nos motores diesel, uma vez que a combustão decorre 

com excesso de ar) e à decomposição dos óxidos de azoto. O efeito combinado destes três factores (combustão 

não instantânea, combustão incompleta e combustão ocorrendo ainda durante a expansão) corresponde à área 

legendada pelo ponto B da Figura 4. Também as elevadas temperaturas atingidas pelo gás durante a expansão 

levam à ocorrência de trocas de calor intensas com as paredes do cilindro, sendo completamente incorrecto 

considerá-la uma expansão adiabática (perdas em A) [5]. 

Ao contrário do que vimos com os ciclos ideal e teórico, as válvulas de escape abrem antes do PMI fazendo com 

que o gás saia espontaneamente pelas condutas de escape, uma vez que a pressão do gás no interior do cilindro 

é muito elevada. Esta saída espontânea do gás a grandes pressões denomina-se escape espontâneo (exhaust 

blowdown). Isto é permitido para facilitar a expulsão do gás, reduzindo o trabalho necessário à realização do 

escape. Na Figura 4, as perdas associadas a este fenómeno são as correspondentes à área C. A abertura das 

válvulas de escape ocorre sensivelmente no ponto assinalado na mesma figura ( [5] e [8]). 

Assim, pode concluir-se que a área sombreada corresponde ao trabalho perdido, relativamente ao ciclo teórico. 
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Figura 4 - Sobreposição do ciclo real com o ciclo indicado. Adaptado de [8]. 

Neste tipo de diagramas (diagramas p-v), o trabalho realizado pelo gás sobre o êmbolo corresponde à área 

compreendida dentro da curva apresentada para o ciclo real, designado por trabalho indicado (𝑊𝑖 , 𝐽). Assim, o 

trabalho realizado por ciclo, por cilindro, é expresso por [5]: 

 
𝑊𝑖 = ∮ 𝑝𝑑𝑉 

(1) 

Dividindo o trabalho do ciclo por unidade de volume do cilindro obtemos a pressão média indicada (𝑝𝑖 , 𝑃𝑎). que 

é um bom indicador de como é aproveitada a capacidade do motor produzir trabalho [5]. 

Ao trabalho indicado por unidade de tempo dá-se o nome de potência média indicada (𝑃𝑖 , 𝑊), que se relaciona 

com a 𝑝𝑖  através da seguinte expressão [5]: 

 𝑃𝑖 = 𝑝𝑖𝑉
𝑛

𝑛𝑟 ∗ 60
 (2) 

Esta corresponde à potência que o gás no interior do cilindro fornece ao respectivo êmbolo. Note-se ainda que 

à equação anterior se deve acrescentar o produto pelo número de cilindros (𝑐), por forma a obter a potência 

real produzida por um motor que tenha mais do que um cilindro; e onde 𝑉 corresponde ao volume do cilindro 

(m3), 𝑛 é a velocidade de rotação da cambota (em rotações por minuto – rpm) e 𝑛𝑟 ao número de voltas da 
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cambota por ciclo (num caso dum motor a 4 tempos, serão necessárias 2 voltas de rotação da cabota para se 

completar o ciclo, como já vimos na página 5, e, por isso, 𝑛𝑟 = 2). 

Também é conveniente apresentar o binário correspondente às condições indicadas, designado por binário 

indicado (𝐵𝑖 , 𝑁𝑚), que se relaciona com a 𝑝𝑖  através da seguinte equação [5]: 

 
𝐵𝑖 = 𝑝𝑖𝑉

1

2𝜋 ∗ 60𝑛𝑟

 
(3) 

No entanto, a existência de perdas mecânicas faz com que o trabalho produzido no interior dos cilindros seja 

maior do que aquele que é efectivamente debitado pela cambota. As perdas mecânicas definem-se como “a 

diferença entre o trabalho realizado no interior do cilindro e o trabalho disponível” [5].Portanto, a potência que 

é transmitida à cambota através dos êmbolos do motor não é aquela que o gás disponibiliza directamente para 

o êmbolo. De acordo com o autor supracitado e com Heywood, os factores que contribuem para estas perdas 

mecânicas podem dividir-se em ( [5] e [7]):  

 Energia dissipada em atritos no motor, 

 Energia consumida na expulsão do gás de escape e admissão de ar fresco (perdas de bombagem), 

 Energia consumida pelos órgãos auxiliares ao motor (bomba de óleo, bomba de água, ventilador, 

alternador, etc), 

 Energia consumida pelos órgãos periféricos não pertencentes ao motor mas accionados por ele (ar 

condicionado, direcção assistida, etc), 

 Energia consumida por compressores accionados directamente pelo motor ou bomba de lavagem 

e, 

 Energia aproveitada pelo motor quando um compressor accionado pelos gases de escape através 

duma turbina comprime o ar fresco antes de este entrar na câmara de combustão, forçando o 

movimento do êmbolo para o PMI, não sendo despendida energia para aspirar o ar para dentro do 

cilindro. 

O rendimento mecânico é então dado por [5] e [7]: 

 
𝜂𝑚 =

𝑊𝑒

𝑊𝑖

=
𝑃𝑒

𝑃𝑖

=
𝑝𝑒

𝑝𝑖

 
(4) 

Uma vez que o rendimento mecânico (𝜂𝑚) não é unitário, e que este corresponde à razão entre o trabalho 

fornecido pelo gás no interior da câmara de combustão (indicado) e o trabalho que a cambota executa (efectivo), 

é mais usual contabilizar a potência realmente disponibilizada para o utilizador através da cambota, como sendo 

a potência média efectiva (𝑃𝑒), à qual estão igualmente associadas as grandezas de pressão média efectiva (𝑝𝑒) 

e binário médio efectivo (𝐵𝑒), que se relacionam entre si, com as mesmas expressões das equações 2 e 3, 

substituindo apenas os índices “i” por “e”. 
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O rendimento mecânico é um parâmetro que tem um peso considerável no desempenho do motor, variando 

muito de motor para motor, pelo que se torna difícil encontrar intervalos de valores típicos para esta grandeza. 

[5]. 

Considera-se como consumo horário (𝐶ℎ, 𝑘𝑔/ℎ) a quantidade de combustível consumida por hora ao longo de 

uma determinada solicitação. Define-se ainda como consumo específico (𝐶𝑒, 𝑘𝑔/𝑘𝑊ℎ) a quantidade de massa 

de combustível necessário consumir por unidade de trabalho produzido. É uma medida do desempenho 

energético do motor, e pode exprimir-se pela seguinte expressão [5]: 

 
𝐶𝑒 =

3600 ∗ �̇�𝑓𝑢

𝑃𝑒

 
(5) 

com �̇�𝑓𝑢 sendo o caudal mássico de combustível consumido expresso em 𝑔/𝑠. 

O rendimento efectivo (𝜂𝑒) traduz a razão entre o trabalho que se obtém e o calor fornecido. Assim, este é 

expresso por [5]: 

 
𝜂𝑒 =

𝑃𝑒

𝐶ℎ

3600
𝑃𝐶𝐼

=
3600𝑃𝑒

𝐶ℎ ∗ 𝑃𝐶𝐼
 

(6) 

com 𝑃𝑒 em 𝑘𝑊, 𝐶ℎ em 𝑔/ℎ e 𝑃𝐶𝐼 (poder calorífico inferior) expresso em 
𝑘𝐽

𝑔
  ou 

𝑀𝐽

𝑘𝑔
. Combinando as equações 5 

e 6 obtém-se a seguinte expressão para o rendimento efectivo [5]: 

 
𝜂𝑒 =

3600

𝐶𝑒𝑃𝐶𝐼
 

(7) 

Se na equação 6 for utilizado 𝑃𝑖  obtém-se o rendimento indicado (𝜂𝑖), expresso por [5]: 

 
𝜂𝑖 =

3600𝑃𝑖

𝐶ℎ ∗ 𝑃𝐶𝐼
 

(8) 

Das equações 4, 6 e 7 conclui-se a seguinte relação entre os diversos rendimentos [5]: 

 𝜂𝑒 = 𝜂𝑖𝜂𝑚 (9) 

2.2. Diagramas de colina 

Os diagramas de colina são representações gráficas do desempenho do motor, onde se representa uma vasta 

gama de binários efectivos, ou pressões médias efectivas, em função de todo o intervalo de velocidades de 

rotação da cambota que o motor consegue obter [9]. Nestes diagramas, representam-se as isolinhas de consumo 

específico (𝐶𝑒, 𝑘𝑔/𝑘𝑊ℎ), o que permite identificar as condições de funcionamento mais económicas do motor 

em causa. 
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Figura 5 -  Diagrama de colina típico de um motor Diesel. Retirado de [5]. 

A Figura 5 representa um diagrama de colina típico dum motor Diesel. Note-se que, para este tipo de motor, a 

zona de consumo óptimo fica situada entre 3/4 a 4/5 do ponto de carga máxima, com uma velocidade de rotação 

intermédia entre a mínima e a máxima [5]. 

Tipicamente, as zonas dum diagrama de colina onde se verifica um maior Ce, são as zonas das extremidades, 

como se vê na seguinte figura: 

 

Figura 6 - Zonas de maior Ce em diagrama de colina. Retirado de [5]. 

A baixas cargas o rendimento mecânico é necessariamente baixo porque se dispende muita energia em fricção. 

A velocidades elevadas as perdas mecânicas são muito elevadas, pois estas aumentam com n de acordo com um 

polinómio de grau entre 2 a 3. A velocidades de rotação muito baixas, as perdas térmicas são consideravelmente 

elevadas, baixando o rendimento térmico (diminuindo a qualidade da combustão), pois existe mais tempo 

disponível para se efectuarem trocas de calor entre os gases e as paredes do cilindro. A cargas elevadas tem-se 

novamente combustão incompleta e diminui o rendimento de execução do ciclo real (Ψ) [5]. 
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2.3. Número de Cetano e Atraso à inflamação 

O número de cetano (NC) é um parâmetro que permite avaliar a facilidade de um combustível queimar, ao entrar 

em contacto com o ar na câmara de combustão quando é injectado. Quanto maior o número de cetano, maior 

a facilidade em este se auto-inflamar e dar início à reacção de combustão. Assim, num motor Diesel, pretende-

se que o número de cetano seja elevado (com um valor próximo de 60), de forma a que a reacção tenha início 

logo após a injecção de combustível. 

Também a pressão do ar irá ter uma forte influência no que respeita à auto-inflamação do combustível. Ao 

comprimir o ar, a temperatura deste irá aumentar significativamente facilitando a vaporização do combustível 

introduzido no estado líquido, sob a forma de gotículas muito pequenas, e diminuir o tempo de vaporização. 

Uma vez no estado de vapor, o combustível misturar-se-á com o ar. Mais uma vez, o ar que se encontra a uma 

temperatura elevada, vai fornecer a energia de activação necessária para iniciar a combustão. Note-se ainda 

que a pressão do ar é tanto maior, quanto mais perto o êmbolo estiver do PMS, sendo máxima neste ponto. 

Consequentemente, uma maior razão de compressão do ar irá facilitar a combustão da mistura ar/combustível, 

contribuindo para um menor atraso à inflamação. 

Numa câmara de combustão dum motor Diesel, a carga é controlada pela quantidade de combustível injectado, 

na medida em que a combustão é sempre realizada em condições de excesso de ar. Ou seja, mantendo 

constante a quantidade de ar introduzida em cada cilindro, a pressão no acelerador irá aumentar o caudal de 

combustível que é injectado nos cilindros, o que torna maior a quantidade de energia libertada pela combustão 

no fim da reacção (existe mais combustível a reagir com o ar na câmara de combustão), sendo esta máxima 

quando a razão de equivalência se aproxima de 1. A menos que o motor apresentealguma deficiência, irá sempre 

sobrar ar que não tenha reagido com o combustível. 

Devido aos factores apresentados nos parágrafos antecedentes deste sub-capítulo, existe uma forte relação 

entre o número de cetano, a pressão do ar na câmara de combustão e a pressão com que é injectado o próprio 

combustível. Este último factor irá atenuar a influência do número de cetano como demonstrado por Lee e Bae 

em 2011 [10]. Estes factores serão explorados no subcapítulo que se segue. 

2.4. Conceito de combustível único (Single Fuel Concept) e o JP-8 

Com a crescente modernização das forças armadas, a utilização de viaturas blindadas automotoras tornou-se 

um meio indispensável para as forças armadas de qualquer país pertencente à Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN) cumprir a sua missão. Assim, também o combustível necessário ao funcionamento 

destas viaturas é um recurso indispensável, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra. 

A ideia de utilizar um combustível único que fosse apropriado para as viaturas terrestres e as aeronaves, surgiu 

após a Segunda Grande Guerra para facilitar a cadeia logística dos produtos petrolíferos no campo de batalha. 

Um dos primeiros passos nesta mudança foi a uniformização do combustível de todas as aeronaves das forças 

aéreas pertencentes às nações membro da OTAN, mudança esta ocorrida ao longo dos anos 70 [2], e usando 

para esse fim o combustível Jet Propellant 8 (JP-8). Em 1988 as nações da OTAN concordaram em avançar no 
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sentido de usar um único combustível para as viaturas aéreas e terrestres, dando assim origem ao Conceito de 

Combustível Único (CCU), e assim beneficiar das vantagens logísticas desta política em contexto de exercício 

militar real ou de treino [3]. A primeira experiência desta política foi levada a cabo em 1991 durante a Guerra 

do Golfo, na operação Desert Storm, onde se concluiu que o CCU necessitaria ainda de ser estudado mais 

aprofundadamente [2]. Também em todo este processo, foram detectados problemas ambientais que 

obrigariam a estudos mais aprofundados, nomeadamente ao nível das emissões de poluentes e do desempenho 

dos motores. Uma possibilidade seria a utilização de aditivos e derivados de biomassa [3]. Em 2004 a NATO 

Pipeline Comittee adopta a Política de Combustível Único (PCU) [11], de forma a impulsionar o avanço no sentido 

de implementar o CCU. 

Um dos grandes problemas desta PCU é a adaptação de Forças Armadas cujas viaturas blindadas sejam 

consideravelmente antigas e que tenham um sistema de funcionamento rudimentar, quando comparadas com 

a tecnologia que vigora nos dias de hoje. Este é o caso de Portugal e de muitos outros países pertencentes à 

OTAN. 

As nações membro da OTAN têm levado a cabo várias investigações com intuito de compreender as 

consequências da utilização do referido combustível (JP-8) em motores diesel. Neste sentido, um estudo 

conduzido por Arkoudeas et al em 2002 [2], usando um motor diesel Petter modelo AV1 monocilindro, de 

injecção directa, testou a utilização de JP-8 aditivado com éteres metílicos (methyl esters) derivados de óleo de 

girassol e azeite. A presença de Oxigénio nestes derivados facilitou a oxidação do Nitrogénio e conduziu à 

formação de maiores quantidades de NOX nos produtos da combustão, afectando negativamente as emissões 

de gases de escape para a atmosfera. Também negativo foi o aumento do consumo específico (massa de 

combustível gasto por unidade de trabalho produzido) registado. No entanto, verificou-se uma redução na 

emissão de partículas. Isto vai de encontro ao estudo realizado por Korres, Karonis e Lois [3] em 2004, usando 

um motor semelhante. Neste estudo verificou-se que a mistura de biodiesel com o JP-8 promove a formação de 

NOx (relativamente ao JP-8 simples), mas conduz à redução da emissão de partículas. 

Uma das preocupações induzidas pela utilização do JP-8 em motores diesel é sua menor massa volúmica e 

viscosidade, bem como a sua maior volatilidade. De facto, um estudo levado a cabo por Lee e Bae (2011) [10], 

usando um motor de cilindro único a 4 tempos, normalmente aspirado, com sistema common rail de injecção 

directa controlada electronicamente, mostrou que a penetração do JP-8 na câmara de combustão era menor 

que o diesel convencional e que o ângulo de penetração era 15.9ᵒ maior, usando uma pressão de penetração 

de 30 MPa; e que as alterações observadas diminuíam quando a pressão de injecção era aumentada para 140 

MPa, provocando um aumento do ângulo de penetração de apenas 6.2ᵒ. De acordo com o mesmo estudo, a 

menor penetração do JP-8 na câmara de combustão, foi provocada pela sua menor massa volúmica, viscosidade 

e intervalo de destilação. Também a tensão superficial diminui com as três propriedades referidas, o que irá 

provocar maior dispersão e melhor mistura. Isto irá também contribuir para a menor penetração e maior ângulo 

de penetração. O mesmo estudo observou que o JP-8 tem um maior atraso à inflamação comparativamente ao 

gasóleo, apesar de ter melhor atomização, maior vaporização (por ter menos componentes aromáticos, o JP-8 

evapora-se melhor) e se misturar melhor com o ar no interior da câmara de combustão. Isto demonstrou que a 
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maior influência para o atraso à inflamação é mesmo o número de cetano, que é consideravelmente mais baixo 

para o JP-8 do que para o diesel convencional, o que conduz a que a combustão apenas comece já muito perto 

do PMS, ou mesmo depois dele, dando lugar a que combustão se dê já com muito combustível dentro da câmara 

de combustão e parte desta ocorra já durante o processo de expansão na câmara de combustão. Contudo, 

quanto mais elevada for a pressão de injecção, menores serão as diferenças no atraso à inflamação. Também a 

emissão de hidrocarbonetos não queimados (HC) e de NOx foram superiores para o funcionamento com o JP-8 

do que o Diesel, tendo o JP-8 apresentado uma maior redução de fumo emitido. 

No que respeita à penetração, o estudo anterior veio confirmar o que tinha sido concluído por Picket e Hoogterp 

em 2008 [12] ao comparar a vaporização e combustão duma amostra de Diesel com JP-8, numa câmara de 

combustão cúbica de 108 mm de lado. Picket e Hoogterp concluíram que a penetração de JP-8 líquido na câmara 

de combustão era 10 a 15 % inferior ao diesel devido ao mais baixo ponto de ebulição do primeiro, mas que a 

penetração de vapor no ar envolvente não apresentava diferenças significativas. Mais uma vez, o atraso à 

inflamação foi 25 a 50% superior para o JP-8 em todas as gamas de temperatura e pressão testadas, indicando 

que as diferenças químicas (número de cetano) entre os dois combustíveis são mais relevantes que as diferenças 

físicas. 

Labeckas e Slavinskas (2012) [4] testaram o desempenho de um motor diesel de 4 cilindros a 4 tempos, injecção 

directa, normalmente aspirado, usando diesel convencional, JP-8 e JP-8 aditivado com 0.12% em volume do 

melhorador de cetano 2-ethylhexyl Nitrate. O teste foi conduzido a duas velocidades de rotação diferentes (1400 

rpm, onde ocorre o binário máximo; e 2200 rpm, a máxima velocidade de rotação), fazendo variar a carga a que 

o motor foi sujeito. Foi demonstrado que a velocidades de rotação elevadas, o diesel convencional e o JP-8 

aditivado, practicamente coincidiam no atraso à inflamação, não provocando o segundo um aumento 

significativo do consumo específico, quando comparado com o diesel. Também se verificou uma redução 

significativa dos óxidos de azoto emitidos. Este estudo demonstrou ainda que a pressão máxima no interior do 

cilindro diminuía para o JP-8 e JP-8 aditivado com melhorador de cetano, especialmente a velocidades elevadas. 

Isto é indicador de um pior aproveitamento do trabalho que se pode extrair do motor. Relativamente ao 

consumo específico, verificou-se que este é maior para JP-8 do que para o diesel convencional, a velocidades de 

rotação elevadas e que a aplicação do melhorador de cetano, pouca ou nenhuma contribuição teve para este 

parâmetro. No que respeita às emissões, foram registadas reduções significativas na emissão de óxidos de azoto, 

sendo que a mais baixa redução foi de 7%, relativamente ao diesel, e que esta ocorreu às 1400 rpm para o JP-8 

aditivado. Também, a velocidades de rotação intermédias, foi verificado que o JP-8 (simples e aditivado) 

apresenta menores emissões do que o gasóleo simples, mas que esta relação se inverte quando atingimos 

velocidades de rotação elevadas. 

Um outro problema apresentado pelo JP-8 é o conteúdo de enxofre presente no combustível. Este vai danificar 

e corroer os sistemas de tratamento de poluentes emitidos pelo escape dos produtos de combustão, 

nomeadamente, Diesel Oxidation Catalyst, e Selective Catalyst Reduction, bem como o Exhaust Gas 

Recirculation, como afirma Zielinski (2012) [13]. Isto acontece porque o gasóleo que é comercializado tem 

restrições muito rigorosas no que respeita ao teor de enxofre, por forma a reduzir as emissões de óxidos de 
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enxofre para a atmosfera (que dá origem às denominadas chuvas ácidas). Estas restrições não abrangem os jet 

fuels, como é o caso do JP-8. De acordo com o mesmo autor, o facto de ser menos aromático, o JP-8 vai propiciar 

a criação de maiores quantidades de óxidos de Nitrogénio e maior quantidade de partículas. No entanto, por se 

misturar bem na câmara de combustão vai evitar a criação de bolsas ricas em combustível, reduzindo a emissão 

de fumo. 

O mesmo autor afirma que, quando o JP-8 é injectado na câmara de combustão com sistema de High Pressure 

Common Rail (HPCR) – grandes pressões de injecção – o problema do atraso à inflamação é parcialmente 

colmatado. No entanto, nestes sistemas, a lubrificação do sistema de injecção é feito pelo próprio combustível 

e, tendo o JP-8 menor viscosidade e uma grande percentagem de enxofre na sua constituição, é de esperar que 

se observe um desgaste acentuado do pistão de injecção, bem como dos orifícios dos injectores. Contudo, um 

teste de longa duração (210 horas de funcionamento) feito pela Ford Motor Company num motor de uma viatura 

táctica alimentada por JP-8, não registou nenhum desgaste acentuado no referido sistema [13]. É ainda 

importante salientar que, quando foram realizados os primeiros ensaios com o JP-8 em 2005, em motores de 

M113 e M60, os motores foram totalmente desmontados e era visualmente verificável o desgaste das camisas 

do cilindro após a utilização do JP-8. 

O principal causador do atraso à inflamação verificado para o JP-8 é então o reduzido número de cetano. Para 

quantificar esta dependência, foi testado um motor D-241 de 4 cilindros a 4 tempos (Labeckas et al [11], 2014), 

em que, ao JP-8 foi adicionado o melhorador de cetano nitrato de 2-ethylhexyl em várias percentagens. No teste, 

experimentou-se o JP-8 simples e a adição do 2-ethylhexyl nitrate em várias percentagens de volume e duas 

velocidades de rotação da cambota diferentes: 1400 rpm e 2200 rpm. O mesmo teste concluiu que, aumentando 

a carga, o atraso à inflamação diminuiu; que aumentando o número de cetano, aumentava também a pressão 

dentro do cilindro, a eficiência térmica e o gradiente de pressão; com um número de cetano de 48.5 (0.12% em 

volume de aditivo) o aumento do consumo específico foi registado na ordem dos 1% e 1.4%, com o motor a 

trabalhar a 1400 rpm e 2200 rpm, respectivamente. Também, a eficiência térmica máxima registada foi máxima 

para NC = 48.5. Para este número de cetano também se verificou um agravamento das emissões de NOx, CO e 

hidrocarbonetos não queimados. 

Em 2017 Nelson Garcia [14] testou o desempenho de um motor Detroit Diesel 5063-5299 V6 a 2 tempos, quando 

operado com Diesel, JP-8 e JP-8 com melhoradores de cetano (nitrato de 2-ethylhexyl) e de lubrificação 

(Performance Formula, da marca Stanadyne), onde não foram recolhidos quaisquer dados relativos às emissões. 

Para o JP-8 aditivado verificou-se uma quebra máxima de potência de 3%, e uma redução do consumo específico 

(em termos mássicos, pois o JP-8 apresenta menor massa volúmica que o Diesel convencional). 

O CCU tem sido já implementado e testado pelos vários países membros, e várias conclusões foram retiradas de 

experiências feitas tanto em bancos de ensaios, como em exercícios conjuntos, e, ainda em exercícios reais, 

como foi o caso de algumas operações no Kuwait, Afeganistão, Costa do Marfim, entre outros. A NATO Fuels & 

Lubricants Working Group (NF&LWG), pertencente à NATO Pipeline Committee (NPC) compilou os resultados 

retirados de tais experiências, que foram apresentados em relatórios cedidos a todos os países interessados em 
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testar o CCU, como é o caso de Portugal [15]. Aqui, a implementação do CCU por parte dos países aderentes 

divide-se em três estágios:  

1. Todos os países membros devem alimentar as aeronaves apenas com F-34 (JP-8) ou F-35 

(combustível de aviação muito semelhante ao F-34, correspondente ao Jet A1 na aviação civil); 

2. Substituição do gasóleo simples pelo F-34 ou F-35 para aplicação em veículos militares 

terrestres; 

3. Terminar com a utilização da gasolina para fins militares em campo de batalha. 

 A primeira fase encontra-se já terminada para todos os países. Na implementação da segunda das fases acima 

enumeradas a NF&LWG detectou cinco problemas principais [15]: 

1. Ao substituir directamente o gasóleo simples pelo JP-8, a boa capacidade diluente do JP-8 irá diluir 

os remanescentes sólidos deixados pelo diesel no depósito de combustível, conduzindo à formação 

duma goma que se irá acumular nos filtros e restantes componentes do sistema de alimentação, 

conduzindo ao entupimento dos filtros de combustível; 

2. Foi verificada uma acentuada corrosão dos injectores, conduzindo ao mau funcionamento do 

motor; 

3. Foi verificada também a existência de infiltrações de combustível nas bombas injetoras pelo facto 

do JP-8 ter menor viscosidade que o gasóleo simples. Isto conduziu à redução do caudal de 

combustível e, consequentemente, redução do volume de combustível injectado. Ainda, quando 

utilizadas bombas injectoras rotativas (cuja lubrificação é feita pelo próprio combustível) registou-

se um desgaste acentuado das mesmas bombas. Também, o PCI do JP-8 é cerca de 5% inferior ao 

do gasóleo simples levando a uma perda de potência a variar entre os 0 e os 10%; 

4. Mais uma vez, o baixo número de cetano foi apontado como um dos predominantes defeitos do JP-

8, tendo um valor entre o 37 e o 45, o que representa um maior atraso à inflamação aquando da 

injecção de combustível, conduzindo a problemas de funcionamento quando o motor se encontra 

ainda frio, bem como a uma combustão incompleta, problema este que é agravado quando se 

trabalha com motores pequenos, uma vez que este tipo de motores têm um menor período de 

expansão, levando a que haja menos tempo para se completar a combustão; 

5. A menor viscosidade do JP-8 leva a problemas de lubrificação, nomeadamente dos componentes 

cuja lubrificação é feita pelo próprio combustível (como as bombas rotativas); 

O mesmo documento sugere que o primeiro problema enunciado é de fácil resolução, bastando apenas uma 

constante manutenção dos equipamentos, com a substituição dos filtros após a utilização inicial. Para resolver 

a perda de potência, foi recomendada uma alteração ao caudal de combustível injectado. No entanto, ao 

retomar o gasóleo simples com o combustível do motor, o caudal normal (para o gasóleo) do motor deve ser 

reposto, pois, não acontecendo, poderá resultar em danos catastróficos para o motor. Esta prática é também 

apontada como não sendo viável, pois requer ajustes no motor que não são práticos de aplicar, levando a grande 

empenhamento e dispêndio de tempo dos operadores. 
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Os problemas de combustão quando o motor se encontra ainda frio podem, de acordo com o mesmo relatório, 

ser colmatados utilizando os melhoradores de cetano, como, por exemplo, o S-1750 (aprofundado no próximo 

subcapítulo), que irá provocar um aumento do número de cetano entre 4 a 5 valores. A aplicação do mesmo 

aditivo melhora também as qualidades de lubrificação do próprio combustível. Algumas nações que adoptaram 

a PCU, consideram que a aplicação deste aditivo, ou de outros semelhantes, deva ser uma prática constante 

quando o mesmo combustível ou outro semelhante (como o F-35) é aplicado na alimentação de motores diesel 

em viaturas terrestres. Uma outra hipótese para combater o excessivo desgaste das componentes móveis do 

motor que são lubrificadas pelo próprio combustível é a aplicação de 1% de óleo de motor. Verificou-se, 

contudo, a ocorrência de cavitação nas bombas injectoras de alguns dos motores testados. Uma solução 

encontrada a longo prazo, é que todos estes equipamentos móveis lubrificados pelo próprio combustível sejam 

projectados para serem compatíveis com a utilização de JP-8. Para o mesmo fim, estudos feitos na Noruega 

demonstraram que o aumento da pressão de injecção em 0.75 bar é suficiente para reduzir tanto a cavitação 

como o desgaste provocado pelo escoamento do próprio combustível dentro de condutas internas [15]. 

Um relatório similar da NF&LWG de 2014 [1] assegura ainda que a dependência de combustíveis fósseis por 

parte dos países membros é uma desvantagem, pois a provável escassez dos produtos petrolíferos num futuro 

próximo, as alterações climáticas resultantes da combustão destes produtos e a instabilidade presente nas 

regiões onde o petróleo é produzido são preocupações a ter em conta quando se considera um futuro cenário 

internacional, o que tem despoletado uma séria procura de novas fontes de energia, e também a investigação 

de combustíveis alternativos. No entanto, nenhuma mudança é expectável que ocorra num futuro próximo. 

2.4.1. Aplicação do CCU no Iraque e Arábia Saudita 

Entre muitos teatros de operações onde o CCU foi aplicado (e consequentemente testado), destaca-se aqui a 

Operação Desert Shield/Storm, durante a guerra do Iraque em 1990, cuja aplicação foi feita por parte dos Estados 

Unidos da América, França, Itália e Reino Unido (este último apenas fez uma aplicação residual no início da 

campanha). Um relatório feito pela AGARD (Advisory Group for Aerospace Research & Development) em 1997 

relata que os ensaios práticos levados a cabo pelos EUA em Fortbliss, usando F-35 como combustível das viaturas 

terrestres, registaram um aumento residual do consumo volumétrico face ao diesel convencional, constataram 

que não foi requerida nenhuma alteração nas bombas injectoras, que a substituição de injectores e de filtros de 

combustível foi metade do que é usual quando usado gasóleo convencional (o que vai em sentido contrário ao 

que foi apontado até aqui), que a aceitação por parte dos operadores dos equipamentos foi boa, que não foram 

detectadas falhas extraordinárias nas bombas de combustível, e ainda, que foi verificada uma baixa emissão de 

fumos [16]. 

Antes de ser empenhado na mesma operação, o mesmo combustível foi classificado como “satisfatório” pelo 

Centro de Investigação e Desenvolvimento de Engenharia de Belvoir para a operação em questão [16]. A 

experiência adquirida pelos EUA deixou como recomendações a continuação de investigação que defina melhor 

os requisitos de lubrificação dos componentes móveis lubrificados pelo próprio combustível e aplicação do JP-8 

(ou F-34) em treinos extensivos durante o tempo de paz para que os operadores aprendam a manusear e aplicar 
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este combustível baseado em queroseno em veículos movidos por um motor diesel. Os principais problemas 

apontados foram a lubrificação a temperaturas ambiente muito elevadas, e a confiança por parte dos 

operadores, pois este tipo de combustível apresenta uma baixa temperatura de inflamação. 

Para colmatar este problema, o exército francês aplicou o mesmo combustível misturado com 1% de óleo de 

motor na Arábia Saudita, onde uma ligeira perda de potência foi registada face ao gasóleo simples, mas 

nenhuma diferença foi notada durante as operações militares [16]. No entanto, foi verificada uma certa 

apreensão por parte dos operadores ao usar um novo combustível em motores diesel, que não o gasóleo 

simples. O exército francês fez mais uma vez o levantamento dos problemas encontrados, e identificou 

essencialmente:  

 a baixa capacidade de lubrificação,  

 comportamento incerto nos filtros de combustível devido à elevada solvência do F-35 (diluição de 

depósitos sólidos deixados pelo gasóleo nos tanques que se misturam com o F-35 resultando numa 

goma que provoca o mau funcionamento dos filtros de combustível),  

 baixo índice de cetano e infiltrações indevidas devido à mais baixa massa volúmica, em comparação 

com o diesel convencional.  

Estes factores conduziram ao desenvolvimento, em França, do aditivo S-1750 (um aditivo baseado em nitrato 

de alquilo) com o objectivo de aumentar o número de cetano e a viscosidade do combustível, quando aplicado 

ao F-35 (JP-7) e F-34 (JP-8), especialmente importante em Teatros de Operações quentes (como é o caso dos 

países do Médio Oriente e Norte de África). O mesmo relatório [16] afirma ainda que os exércitos britânico e 

italiano não registaram nenhum inconveniente, e concluiu que as vantagens que decorrem da aplicação de um 

único combustível (F-34 e/ou F-35) capaz de alimentar viaturas terrestres e aeronaves pesam muito mais que as 

desvantagens que decorrem da sua aplicação, e que os problemas técnicos encontrados até à data da elaboração 

do mesmo relatório, foram facilmente resolvidos. Também concluiu que o problema mais difícil de resolver será 

o factor humano, nomeadamente por parte dos comandantes militares, operadores dos equipamentos e 

equipas de manutenção, que revelaram pouca confiança na aplicação do F-35, e que esta mesma falta de 

confiança se deve apenas ao facto de haver pouca experiência dos mesmos em usar o referido combustível em 

viaturas terrestres. 

2.5. Combustível Diesel e Combustíveis de Contingência 

O normal combustível diesel que deve alimentar os motores da marca Cummins Inc. (empresa produtora do 

motor usado para os ensaios que servem de base à presente dissertação), deve obedecer a um conjunto bem 

especificado de requisitos que é possível encontrar no boletim informativo disponível no sítio Quick Serve da 

Cummins Inc. [17], resumidos na Tabela 1. 

Estas são as características que o gasóleo que alimenta o motor deve apresentar para que, segundo o mesmo 

fabricante, o motor funcione em boas condições, sem que haja qualquer tipo de prejuízo para o motor e para 
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os seus componentes, correspondendo ao combustível que deve ser usado em condições normais de 

funcionamento. 

Acontece que o Jet Fuel (por exemplo, o JP-8) e o queroseno são considerados pela Cummins Inc. como 

combustíveis de contingência, isto é, que devem ser usados apenas quando não é possível utilizar um 

combustível diesel que respeite os requisitos apresentados na Tabela 1, sob risco de ocorrer perda de potência 

e aumento no desgaste de alguns componentes móveis, sendo aconselhado também a dissolução de alguns 

aditivos que melhorem alguns parâmetros, como a lubrificação, do próprio combustível. As características 

destes combustíveis de contingência apresentam-se na Tabela 2. 

Estas considerações vão contra aquilo que é pretendido pela PCU uma vez que, o que esta pretende é que se 

adopte um Jet Fuel (JP-8 e/ou JP-7) como combustível principal para alimentar todos os veículos terrestres que 

sejam movidos por um motor diesel, quer em exercícios reais ou de treino, pois, como foi concluído por Fletcher 

(1997) [16], as forças armadas francesas apontam como factor de insucesso da PCU, o facto de operadores, 

comandantes e mecânicos não estarem habituados a manusear o dito combustível e a operar com ele. 

Pretende-se também que, ao longo desta investigação, se tenham em atenção algumas das consequências 

apontadas pelo fabricante que podem advir da utilização de combustíveis de contingência. Alguns factores são 

apontados nos parágrafos que se seguem. 

Tabela 1 - Características adequadas para o gasóleo usado nos motores Cummins. Retirado de [17]. 
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Possíveis consequências da utilização de combustíveis de contingência: 

 No que respeita à viscosidade, a utilização de combustíveis de contingência como o JP-8, em que a 

viscosidade é inferior à do gasóleo convencional, pode provocar o rápido desgaste de componentes 

móveis como as bombas injectoras de combustível e os pistões injectores, bem como algumas 

infiltrações indesejadas. 

 Um número de cetano inferior a 42 poderá causar problemas de iniciação do motor a frio, assim 

como um mau funcionamento quando o motor se encontra a trabalhar sem carga. 

 O elevado teor de enxofre irá causar o aumento do desgaste dos injectores, dos segmentos do 

êmbolo e dos rolamentos. Também se salienta aqui que o enxofre activo (SH) acentua 

negativamente o ataque corrosivo da bomba injectora, dos injectores e outros componentes do 

sistema de alimentação do combustível. 

A utilização de aditivos pretende tornar aquilo que a Cummins Inc. denomina de combustível de contingência 

num combustível dito normal, mitigando ao máximo os danos que podem porvir da alimentação do motor com 

combustíveis diferentes do gasóleo simples. Nesta investigação foram utilizados aditivos que mitigam a reduzida 

viscosidade e reduzido número de cetano. 

Nenhuma medida foi tomada procurando reduzir o teor de enxofre no combustível nem mitigar o seu efeito, 

uma vez que se aplicou JP-8 em ensaios de curta duração. Os efeitos nefastos do enxofre presente nos 

combustíveis que alimentam motores diesel apenas se repercutam quando estes combustíveis alimentam um 

motor durante um período prolongado. 

Tabela 2 - Características aceitáveis para os combustíveis de contingência que alimentem o motor Cummins. Retirado de 

[17]. 
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3. Equipamento e combustíveis 

3.1. A Viatura 

O motor testado pertence a uma Viatura Blindada de Rodas (VBR), Pandur II 8x8, que é versátil o suficiente para 

desempenhar o papel de transporte de pessoal, execução de missões de reconhecimento, engenharia, 

manutenção, entre outros; e, em alguns casos, até operações anfíbias. É adequada para desempenhar o nível 

de Força Média, o seu peso pode variar entre os 17 000 e os 22 450 kg, podendo levar até 10 passageiros, 

incluindo o comandante e o condutor. Possui 4 eixos, 2 dos quais são de direcção, e 8 rodas. A velocidade 

máxima que pode atingir, em condições normais de funcionamento é de 105 km/h. Apresenta um comprimento 

de 7.625 m, largura de 2.185 m e altura máxima de 3.42 m, e ainda um ângulo de incidência1 de 41ᵒ, como se 

depreende da Figura 7. 

Ao conjunto do motor, sistema de transmissão automática, radiador, ventoinhas, after-cooler, arrefecedor de 

óleo, sistema hidráulico com alternador e reservatório do sistema de refrigeração dá-se o nome de Power Pack. 

Este sistema está localizado do lado direito do condutor e é projectado para ser de fácil e rápida reparação e 

remoção em caso de ocorrer algum dano num dos componentes mencionados. 

 

Figura 7 - VBR Pandur II 8x8, projecções ortogonais e dimensões. Retirado de [18]. 

Este tipo de viaturas é dotado duma grande capacidade de mobilidade e projecção, estando actualmente à 

responsabilidade da Brigada de Intervenção (BrigInt) do Exército Português e é fabricado pela empresa Steyr 

Daimler Puch Spezialfahrzeug GmbH. 

                                                                 

1 O ângulo de incidência é o ângulo máximo de inclinação que uma rampa ascendente pode ter, ao ser abordada 
por uma viatura, sem que esta seja tocada pela dianteira da mesma. 
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3.2. O Motor 

A VBR Pandur II 8x8 é movida por um motor Diesel a 4 tempos, de 6 cilindros em linha, de injecção directa, 

turboalimentado com after-cooler, marca CUMMINS ISLe T450 HPCR. Este motor é controlado electronicamente 

através da centralina, sendo esta também a responsável pela comunicação com os restantes componentes do 

Power Pack. 

Como o próprio nome do modelo indica, o sistema de injecção de combustível na câmara de combustão é feito 

através dum sistema High Pressure Common Rail (HPCR), o que permite que a pressão de injecção seja sempre 

muito elevada e não dependa da carga a que se pretende sujeitar o motor. 

Na Tabela 3 são apresentadas as características técnicas mais relevantes do motor: 

Tabela 3 - Dados técnicos relevantes do motor. Retirado de [18]. 

Marca Cummins 

Modelo ISLe T450 HPCR 

Tipo Diesel 4 tempos 

Combustível Gasóleo 

Número de cilindros 6, em linha 

Cilindrada/ diâmetro/ curso 8 900 cm3/ 114 mm/ 144.5 mm 

Potência máxima 335 kW, a 2 200 rpm 

Binário máximo 1 627 Nm, a 1 300 rpm 

Razão de compressão 16.6 : 1 

Número de válvulas por cilindro 4 (2 de admissão, 2 de escape) 

Aspiração turboalimentado com after-cooler 

Velocidade de rotação mínima 700 rpm (sem carga aplicada) 

 

Um esquema do motor fornecido pelos manuais técnicos de manutenção da VBR Pandur II 8x8 é apresentado  

na Figura 8, assim como alguns dos componentes auxiliares [18]. 
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Figura 8 - Esquema do motor em duas perspectivas. Adaptado de [18]. 

Este motor não possui sistema de recirculação de gases (EGR), pois, de acordo com o fabricante, o sistema HPCR 

permite um controlo preciso de injecção a elevadas pressões que, combinado com as elevadas pressões obtidas 

pelo ar no interior do cilindro permitem a ocorrência de uma combustão quase totalmente completa, cumprindo 

assim os requisitos impostos pela Environmental Protection Agency (EPA) [17]. 

Os manuais técnicos do motor indicam que o JP-8 pode ser usado como combustível neste motor, e que isto 

conduz a uma perda máxima de 10% da potência, não sendo feita qualquer referência ao efeito no binário, 

resultante da utilização deste combustível. Pretende-se também com esta investigação verificar se o efeito na 

potência se mantém na ordem dos 10% (como indicado nos manuais técnicos) e qual é o efeito da utilização do 

JP-8 no binário extraído do motor, assim como testar o efeito que decorre da aplicação dos já referidos aditivos, 

tanto no binário como na potência extraída [18]. 

3.3. O Banco de ensaios 

O banco de ensaios utilizado foi uma contrapartida resultante da aquisição das já referidas viaturas. Serve 

regularmente para testar os motores das viaturas do exército depois de terem sido reparados, e também para 

a consecução deste estudo e de outros semelhantes. Encontra-se instalado nas oficinas da Unidade de Apoio 

Geral de Material do Exército (UAGME) e tem condições suficientes para testar quase todas as viaturas 

pertencentes ao Exército Português. 

O fabricante deste equipamento é a empresa austríaca KS Engineers, fornecedora também do manual de 

instruções do banco de ensaios. O mesmo banco serve para a execução de testes de qualidade, de 

funcionamento e de endurance aos motores de combustão interna. Para tal, o trabalho à saída da cambota é 

absorvido por um Eddy Current Brake (ECB), que trava ou pára um objecto em movimento, dissipando a sua 

energia cinética, convertendo-a em calor. O freio usado para este fim consiste num freio Horiba WTS740, com 

as seguintes características técnicas [19]: 

Máxima velocidade de rotação: 7000 rpm +/- 0.5 rpm; 

Binário Máximo: 2400 Nm +/- 0.0005Nm; 
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Potência Máxima: 470 kW +/- 0.5kW; 

Momento de Inércia: 2.06 kg/m2; 

A unidade central de controlo é o Tornado PC (com o software Tornado version 4.0, Build 335.46, instalado) e 

tem como principais funções: fornecer uma interface gráfica entre o utilizador e o banco; controlar todos os 

outros componentes do sistema; configuração do sistema; aquisição e armazenamento de dados [19]. 

O banco está ainda equipado com um AVL 722S Fuel Balance, que constitui uma unidade de medição de 

consumo de combustível e da sua temperatura. O consumo é medido através do tempo necessário 

correspondente à variação do peso do combustível no recipiente, tendo um erro associado de 0.1%. 

Este banco de ensaios encontra-se ainda preparado para receber o Power Pack da referida viatura blindada, 

componente este que será instalado no banco de forma a facilitar a sua montagem e remoção. 

3.4. Os combustíveis 

Os combustíveis utilizados nesta investigação são o Diesel convencional (ou gasóleo), combustível próprio para 

a operação dos motores Diesel que equipam a VBR Pandur II 8x8; e o Jet Propellant 8 (JP-8), usado nas turbinas 

de gás das aeronaves militares que equipam as forças armadas da OTAN. Nas secções abaixo detalham-se os 

dados técnicos de cada um destes combustíveis usados para os testes do motor. 

As propriedades físicas e químicas variam de combustível para combustível e são estas, em parte, que irão ditar 

o desempenho demonstrado por cada combustível. 

Tabela 4 - Propriedades dos combustíveis medidas em laboratório. 

Propriedade Método Diesel JP-8 JP-8+ 

Massa volúmica EN ISO 12185/ 

ASTM D 4052 

0.8322 kg/dm3 0.7914 kg/dm3 0.792 kg/ dm3 

Viscosidade 

cinemática 

EN ISO 3104/ ASTM 

D 445 

2.857 mm2/s 3.271 mm2/s 3.541 mm2/s 

Número de cetano EN ISO 5165/ ASTM 

D 613 

54.1 45.7 51.8 

Teor de enxofre ISO 13032/ ASTM D 

4294 

0.0818% massa 

(81.8 mg/kg) 

0.141% massa 

(141 mg/kg) 

0.132% massa 

(132mg/kg) 

Os resultados apresentados na Tabela 4 foram medidos em laboratório pela empresa Saybolt (ver Anexo A), 

acreditada pela IPAC, e merecem o devido comentário. Era de esperar que a massa volúmica do diesel fosse 

superior à do JP-8, como acontece de facto, e como revelam todos os estudos que servem de suporte 

bibliográfico a esta dissertação onde esse parâmetro é abordado. Quanto à viscosidade cinemática, não seria de 

supor que o diesel apresentasse um valor inferior ao dos outros dois combustíveis. Isto acontece porque o 
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método EN ISO 3104, usado para medir a viscosidade cinemática do diesel, requer que este esteja a uma 

temperatura de 40oC, enquanto o método ASTM D 445, através do qual se mede a viscosidade do JP-8 simples 

e aditivado, implica que a temperatura de ambos os combustíveis seja de -15oC. Com esta discrepância de 

temperaturas (55oC), é inconclusivo qualquer tipo de comparação de valores de viscosidade cinemática entre o 

diesel e o JP-8 (quer seja simples, quer seja aditivado). Pode, no entanto, referir-se que a aplicação do aditivo 

Stanadyne Performance Formula não apresentou uma melhoria significativa da viscosidade cinemática, quando 

aplicado ao JP-8. O valor da viscosidade cinemática do JP-8 aditivado apenas aumentou 8.25% aos 3.271 mm2/s 

do JP-8 simples. Este reduzido aumento pode ser fruto da baixa temperatura a que o JP-8 se encontra, pois pode 

dar-se o caso de que o aditivo só tenha efeitos significativos quando aplicado a uma temperatura superior a -

15oC. 

O número de cetano medido para o diesel é de 54.1. Este valor encontra-se acima do mínimo estabelecido pela 

norma EN 590 (última atualização em 2009), que tem para este parâmetro um valor mínimo de 51. Para este 

parâmetro o JP-8 simples apresenta um valor de 45.7, abaixo dos 51 da norma europeia citada. A aplicação do 

aditivo nitrato de 2-ethylhexyl resultou num aumento de 13.34% do número de cetano do JP-8 aditivado, em 

comparação com JP-8 simples, aumento semelhante ao que foi apresentado por Nelson Garcia em 2017 [14]. 

O valor do número de cetano apresentado por esta amostra de diesel encontra-se muito perto dos valores 

encontrados nos estudos [10], [3], [11] e [4], respectivamente, com valores 47, 55, 51.3 e 51.3, em contraste 

com o valor de 64 demonstrado por Garcia em [14], valor este significativamente mais elevado com respeito aos 

valores de número de cetano até agora vistos. Nestes estudos, o valor do número de cetano para o JP-8 simples 

foi de 39, 51, 42.3 e 42.3 ( [10], [3], [11] e [4], respectivamente) e de 43.6 para [14], pelo que podemos dizer que 

o valor de 45.7 não varia muito do intervalo visto até aqui. A adição ao JP-8 do nitrato de 2-ethylhexyl na 

proporção de 0.12% de volume (igual à aplicada neste estudo) por Labeckas et al [11], valeu uma subida de 42.3 

para 48.5 e o mesmo aconteceu em [4], traduzindo-se numa subida de 14.66%, semelhante aos 13.34% 

demonstrados na tabela acima, de 45.7 para 51.8. Este valor de número de cetano, obtido após a aplicação do 

aditivo mencionado, é superior à maioria dos valores de número de cetano apresentados para o diesel nos 

estudos mencionados em [10], [11] e [4], está apenas 4.07 % abaixo dos 54.1 do diesel e encontra-se acima dos 

51 referidos pela norma EN 590. Podemos, assim, afirmar que a aplicação deste aditivo ao JP-8 teve uma 

contribuição significativa. 

Os valores do teor de enxofre dos três combustíveis encontram-se muito acima dos 10 mg/kg impostos na norma 

EN 590. No caso do diesel é superior em 70 mg/kg, ao passo que os JP-8 e JP-8 aditivado apresentam um 

aumento da proporção de 131 e 122 mg/kg, respectivamente, face ao que é estabelecido pela norma europeia. 

Estes valores são prejudiciais para os componentes do motor que entram em contacto directo com o próprio 

combustível, uma vez que é espectável uma corrosão acentuada nesses mesmos componentes, como, por 

exemplo, os orifícios dos injectores ou o pistão de injecção, devido à acidez provocada pelo enxofre. Também 

os óxidos de enxofre formados durante a combustão terão um efeito prejudicial nos sistemas de tratamento 

dos gases de escape, afectando o seu bom funcionamento, e facilitando a emissão de gases prejudiciais para a 

atmosfera. Com enxofre, para além do CO, NOx e HC não queimado, juntam-se os óxidos de enxofre, que têm 
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grande relevância na formação de chuvas ácidas [13]. Por outro lado, parte dos gases queimados contendo 

enxofre passará para o óleo do motor, diluindo-se com este. Este óleo, contendo enxofre na sua composição, 

em contacto com outros componentes móveis do motor, acelerará o desgaste e corrosão destes mesmos 

componentes. O óleo de motor é o elemento que lubrifica as chumaceiras onde roda a cambota, as chumaceiras 

onde rodam os veios de cames, as paredes do cilindro, entre outros. A presença de óleo acidificado devido ao 

elevado teor de enxofre irá provocar a corrosão mais rápida destes componentes, podendo comprometer o bom 

funcionamento do motor. 
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4. Método Experimental 

O método utilizado para a consecução dos ensaios e consequente recolha de dados e amostras consistiu em: 

1. Montagem do Power Pack no banco de ensaios. Por motivos logísticos, o motor não foi testado 

isoladamente, mas sim enquadrado no Power Pack, medindo o binário e a potência à saída da caixa de 

velocidades, e não da cambota; 

2. Realização do protocolo de aceitação (ver próximo capítulo); 

3. Recolha de uma amostra de óleo de motor; 

4. Realização dos ensaios de carga máxima com o gasóleo simples;  

 O ralenti deste motor Cummins dá-se às 700 rpm. Uma vez que o regime normal de 

funcionamento deste motor ocorre perto das 1200 rpm, esta foi a mais baixa velocidade de 

rotação testada. Em intervalos de 100 rpm (mantendo fixa a velocidade de rotação) o motor 

foi sujeito ao torque máximo que é capaz de aguentar, posicionando o acelerador aberto ao 

máximo e medindo-se a potência e o binário debitados, bem como o consumo específico e a 

pressão de injecção de combustível; 

5. Realização dos ensaios para desenho do diagrama de colina para o gasóleo simples; 

 Começando com um binário de 100 Nm, aumenta-se a velocidade de rotação em intervalos de 

100 rpm, começando às 1200 rpm e acabando às 2200: para cada intervalo, faz-se a medição 

dos consumos específico e horário. Uma vez atingida a velocidade de rotação máxima desse 

binário, aumenta-se o binário imposto em 100 Nm; 

6. Recolha de amostra de óleo do motor (20 cl); 

7. Recolha de uma amostra de combustível no depósito; 

8. Substituição de combustível (Diesel por JP-8 simples) no depósito; 

9. Para evitar as misturas de combustíveis, o motor é deixado a trabalhar durante 5 min, com fracas 

solicitações: 

10. Repetição do ponto 4 com JP-8; 

11. Repetição do ponto 5 com JP-8; 

12. Repetição do ponto 6 com JP-8; 

13. Recolha de uma amostra de JP-8; 

14. Introdução dos aditivos no depósito de JP-8: 

 Feita com recurso a seringas esterilizadas e de acordo com as seguintes proporções: 0.12% de 

Nitrato de 2-ethylhexyl e 250 ml/250 l de combustível do melhorador de viscosidade 

Performance Formula da marca Stanadyne, fabricado pela mesma empresa americana 

fabricante do nitrato de 2-ethylhexyl, usado por Labeckas et al ( [11] e [4]), Sigma Aldrich. A 

mistura foi feita pelo próprio sistema de mistura do banco de ensaios; a proporção usada é a 

também usada pelos autores supracitados; 

15. Repetição do ponto 4 com JP-8 aditivado; 

16. Repetição do ponto 5 com JP-8 aditivado; 



28 

17. Repetição do ponto 6 com JP-8 aditivado; 

No fim da realização dos ensaios as amostras dos três combustíveis foram enviadas para o Laboratório da 

empresa Saybolt, onde foram determinados a massa volúmica, viscosidade cinemática, número de cetano e teor 

enxofre; bem como as amostras de óleo, com o objectivo de determinar aumento do teor de enxofre no óleo 

do motor. Posteriormente, as mesmas amostras de óleo foram entregues nos laboratórios da Base Aérea 6 

(pertencente à Força Aérea Portuguesa), com o objectivo de aferir o desgaste do motor, através da 

espectrografia dos metais diluídos nas amostras de óleo. 
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5. Análise e discussão de resultados 

A análise e discussão de resultados desta dissertação prender-se-á com a demonstração dos ensaios de carga 

máxima para o referido motor a trabalhar com o diesel, pois é para este combustível que o motor se encontra 

projectado, com o JP-8 e com o JP-8 aditivado; e pela construção dos diagramas de colina para os três tipos de 

combustível a testar. Far-se-á uma análise do desempenho do motor com base nos diagramas de colina, quando 

operado com os referidos combustíveis, e será feita a respectiva comparação entre eles. No fim, será 

apresentada uma análise de custos com base no total de combustível gasto para debitar uma certa quantidade 

de binário e ainda, será aferido o desgaste do motor através do estudo das diferentes análises de óleo de motor. 

5.1. Ensaio de Aceitação 

A ideia com este tipo de ensaio é verificar se o motor se encontra em perfeitas condições de funcionamento, e 

se pode ser solicitado de acordo com aquilo que os manuais asseguram. 

Para o estudo em questão, o Power Pack utilizado foi sujeito ao protocolo de aceitação pré-estabelecido pela 

Steyr, onde ficou assegurado o bom estado de funcionamento do mesmo (ver Anexo B). 

5.2. Ensaios de Carga Máxima 

Com este tipo de ensaios pretende-se registar o binário máximo que cada velocidade de rotação consegue 

fornecer. Isto obtém-se impondo uma velocidade de rotação e, fixada esta, posicionando o pedal do acelerador 

aberto no máximo. Uma vez que a potência e o binário estejam estáveis, faz-se a medição, e ambos são 

registados. 

Os gráficos que representam os ensaios de carga máxima para os três combustíveis, onde estão representados 

o binário e a potência medidos em função da velocidade de rotação, são apresentados abaixo. 

A Figura 9 representa o desempenho do motor alimentado por diesel quando solicitado à carga máxima. A curva 

a azul representa o binário medido pelo banco de ensaios e a curva a vermelho representa a potência debitada, 

ambos à saída da caixa de velocidades, quando a relação de esforços e velocidades entre a cambota e o veio de 

transmissão é de 1 x 1 (isto é, não existe multiplicação nem desmultiplicação de velocidades e esforços da 

cambota para o veio de transmissão). 

Realça-se aqui que o binário máximo registado para este combustível foi de 1408.50 Nm (fornecido às 1300 rpm, 

velocidade de rotação para a qual o binário máximo deve ocorrer, de acordo com os manuais técnicos do motor), 

longe dos 1627 Nm (também às 1300 rpm), apontados pelos manuais do motor [18]. A máxima potência 

registada à saída da caixa de velocidades foi de 273.11 kW, também muito afastados dos 335 kW assegurados 

pelos manuais técnicos da viatura. Estes resultados eram já esperados, pois os manuais técnicos da viatura 

asseguram que o Power Pack consome aproximadamente 100 Cv (cavalos) à potência do motor, o que 

corresponde, aproximadamente, a 73.55 kW, quando, na realidade, essa perda correspondeu a apenas 61.89 
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kW, 11.66 kW abaixo do consumo despendido com o Power Pack apontado pela Steyr, empresa responsável por 

todo o equipamento. 

 

Figura 9 - Desempenho do motor alimentado por diesel 

As curvas da Figura 9 apresentam um comportamento espectável daquilo que é suposto obter de um ensaio de 

carga máxima. Os binários superiores a 1400 Nm são obtidos a velocidades de rotação intermédias, entre 1300 

rpm e 1500 rpm, sofrendo uma queda acentuada e contínua até à velocidade máxima de 2200 rpm, onde o 

binário atingido é o mínimo, e é de 1185.45 Nm. Relativamente à potência, esta apresenta um comportamento 

também típico dum motor diesel, tendo um crescimento constante desde as 1200 rpm, com 166.37 kW, até as 

2200 rpm, onde obtém o seu valor máximo de 273.11kW. 

O ensaio de carga máxima obtido pelo motor alimentado com JP-8 simples encontra-se representado na Figura 

10. O ensaio foi conduzido nas mesmas condições com que se obtiveram os resultados representados 

graficamente na Figura 9 (ou seja, igual a quando o motor foi alimentado com diesel). À semelhança do sucedido 

com a Figura 9, também este tem um comportamento típico de um motor diesel. O binário máximo foi 

igualmente obtido às 1300 rpm, tendo um valor máximo de 1412.48 Nm, e o mínimo, à velocidade de rotação 

máxima de 2200 rpm, com um valor de 1197.64 Nm. 

Os valores mais elevados de binário apenas apresentam diferenças residuais entre si (por exemplo, entre as 

1300 rpm e as 1400 rpm, apenas se regista uma diferença de binário de 1 Nm, o que é desprezável, e estes são 

registados a velocidades de rotação intermédias, entre as 1300 e as 1500 rpm, a partir da qual o binário decresce 

de maneira contínua até ao valor mínimo, registado às 2200 rpm. 
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Figura 10 - Ensaio de carga máxima com o JP-8 

Também na Figura 10 podemos ver a evolução da potência em função da velocidade de rotação. A 1200 rpm 

verifica-se a potência mínima registada de 167.61 kW. Após um crescimento contínuo, que se torna menos 

acentuado a partir das 1500 rpm, a máxima potência é registada às 2200 rpm, com um valor de 275.92 kW. 

A Figura 11 apresenta o ensaio de carga máxima do motor, quando alimentado com JP-8 aditivado. Podemos 

observar que o binário máximo é igualmente obtido entre as velocidades de 1300 e 1500 rpm, em que o seu 

valor máximo ocorre igualmente às 1300 rpm com um valor de 1422.06 Nm. O valor mínimo registado foi de 

1202.80 Nm às 2200 rpm. 

A potência é crescente com o aumento da velocidade de rotação, tendo um valor mínimo de 168.98 kW às 1200 

rpm e um valor máximo de 277.11 kW às 2200 rpm. O seu comportamento é muito semelhante ao dos restantes 

combustíveis, tendo havido ligeiras alterações que serão exploradas nos parágrafos subsequentes. 

Crê-se que o bom desempenho do JP-8 (simples e aditivado) se deve ao facto do motor usado nos ensaios estar 

equipado com sistema de HPCR controlado electronicamente pela centralina. Este sistema produz pressões de 

injecção que variam entre os 600 bar e os 1600 bar [18]. Aliado ao facto do motor ser turboalimentado com 

after-cooler (melhorando as condições de combustão) e de se produzir uma melhor mistura ar/combustível, 

decorrente das propriedades físicas do JP-8 (menor massa volúmica e maior poder calorífico inferior), a 

combustão para este combustível resultará numa combustão mais completa e rápida. 
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Figura 11 - Ensaio de carga máxima com JP-8 aditivado 

Isto vai ao encontro do que foi dito por Lee e Bae [10] e acontece porque o JP-8 tem melhor penetração na 

câmara de combustão, uma menor massa volúmica, o que contribui para uma maior evaporação, melhor 

atomização do combustível e consequente melhor mistura com o ar. Estes dois autores apontam que o aumento 

da pressão de injecção irá reduzir o efeito do número de cetano e atraso à inflamação. 

Para melhor se comparar o desempenho dos três combustíveis em condições de carga máxima apresentam-se 

dois gráficos onde se pode visualizar o comportamento dos três combustíveis em termos de potência e binário 

em função da velocidade de rotação. 

Notamos pela Figura 12 que as diferenças entre os três combustíveis estão longe de ser significativas. O JP-8 

aditivado foi o combustível para o qual foi possível extrair maior binário em toda a gama de velocidades de 

rotação testadas, tendo sido o diesel o combustível com o pior desempenho dentre os três combustíveis, 

contrariamente ao que sucedeu com Nelson Garcia [14] para um motor a dois tempos, em que o JP-8 e o diesel 

obtiveram o mesmo desempenho até às 1400 rpm, e o JP-8 aditivado conseguiu extrair mais binário até às 1400 

rpm. No mesmo estudo, das 1400 rpm até às 2800 rpm, o diesel foi o combustível a extrair mais binário. Seria 

também de esperar que o desempenho do JP-8 simples fosse inferior a velocidades de rotação elevadas uma 

vez que é o combustível que apresenta um número de cetano consideravelmente mais baixo comparativamente 

aos outros dois combustíveis, como sugerido por Labeckas et al [4], uma vez que velocidades de rotação 

elevadas, agravam o efeito do menor número de cetano e o atraso à inflamação. 
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Figura 12 - Binário debitado à saída da caixa de velocidades em condições de carga máxima para o diesel, JP-8 e JP-8 

aditivado. 

 

Figura 13 - Potência debitada à saída do veio de transmissão em condições de carga máxima para o diesel, JP-8 e JP-8 

aditivado. 

A Figura 13 mostra que a potência extraída ao veio de transmissão foi mais reduzida para o diesel do que para 

os outros dois combustíveis, em toda a gama de velocidades de rotação testada. A seguir foi o JP-8, e o que 

apresentou maior potência debitada foi o JP-8 aditivado. Isto não corresponde ao que está estabelecido nos 

manuais técnicos da viatura, onde se afirma que a substituição de diesel pelo JP-8 pode resultar numa perda de 
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até 10% de potência. Não se registou nenhuma perda, mas sim que, às 1900 rpm os três combustíveis 

apresentaram o mesmo valor de potência debitada. 

Em vez de se verificar a perda de potência referida no parágrafo anterior, registou-se sim uma melhoria de 

desempenho (a nível de potência e binário) quando usado o JP-8 (simples e aditivado), em comparação com o 

gasóleo simples, como se pode ver na Tabela 5. 

Para estes resultados podem ter contribuído as grandes pressões de injecção praticadas pelo sistema de HPCR 

presente neste motor, bem como o facto de se estar a trabalhar à carga máxima [11]. Lee e Bae [10] sugerem 

que o uso de pressões de injecção elevadas contribui para a diminuição dos efeitos de atraso à inflamação 

provocados pelo menor número de cetano. Esta diminuição da importância das características químicas do 

combustível, poderá dar lugar a uma maior relevância das características físicas do mesmo, pois grandes 

pressões de injecção irão favorecer a atomização e evaporação das gotículas de combustível introduzidas na 

câmara de combustão. Isto facilitará a mistura do vapor de combustível com o ar, levando a que uma maior 

parte da combustão se dê em chama de pré-mistura e não em chama de difusão [11]. 

Tabela 5 - Sumário da relação de desempenho do JP-8 e JP-8+ face ao diesel. 

n [rpm] 

Binário Potência 

Diesel [Nm] JP-8 [%] JP-8+ [%] Diesel [kW] JP-8 [%] JP-8+ [%] 

1200 1323.45 0.8 1.63 166.37 0.74 1.57 

1300 1408.5 0.28 0.96 191.76 0.3 0.97 

1400 1407.5 0.29 0.95 206.32 0.28 1 

1500 1402.81 0.5 1.01 220.26 0.56 1.02 

1600 1337.07 1.16 1.5 224.04 1.14 1.51 

1700 1319.16 0.7 0.75 234.86 0.69 0.73 

1800 1288.73 0.09 0.43 242.94 0.1 0.41 

1900 1253.29 -0.02 0.1 249.37 -0.02 0.09 

2000 1232.32 0.33 0.59 258.15 0.31 0.55 

2100 1206.5 0.44 0.81 265.31 0.44 0.8 

2200 1185.45 1.03 1.46 273.11 1.03 1.46 
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Por outro lado, o facto do motor ser turboalimentado com after-cooler, irá contribuir para um aumento de 

pressão dentro da câmara de combustão, o que também irá mitigar o efeito do número de cetano, assim como 

o facto de se trabalhar com um motor de elevada cilindrada, pois isto corresponde a maiores pressões e maiores 

temperaturas, promovendo a atomização, evaporação e consequente mistura de combustível com o ar na 

câmara de combustão. 

Em complemento desta informação, estão na Tabela 5 os valores que serviram de base para o desenho dos 

gráficos apresentados em cima. 

É possível quantificar o aumento ou decréscimo do desempenho que os combustíveis JP-8 e JP-8 aditivado 

obtiveram tendo como referência os valores obtidos para o diesel. Retira-se da Tabela 5 que o JP-8 simples teve 

um aumento de binário e potência em todas as velocidades de rotação, excepto às 1900 rpm, em que registou 

um decréscimo 0.02%, face aos 1253.29 kW e 249.37 Nm do diesel, respectivamente. O maior aumento destes 

dois parâmetros ocorreu às 1600 rpm e foi de 1.16% para o binário comparando com os 1337.07 Nm do diesel 

e 1.14% em comparação com os 224.04 kW do diesel. Quanto ao JP-8 aditivado, pode afirmar-se que se registou 

uma melhoria de desempenho em todas as velocidades de rotação testadas. O aumento mais significativo de 

binário e de potência deu-se à mais baixa velocidade de rotação testada (1200 rpm) e foi de, respectivamente, 

1.63% comparativamente aos 1323.45 Nm e de 1.57% em relação aos 166.37 kW fornecidos pelo diesel. 

É igualmente interessante analisar a evolução dos consumos específico e horário nas condições de carga 

máxima, como se apresenta nos parágrafos seguintes e nas Figura 14 e Figura 15. 

A Figura 14 apresenta a evolução do consumo específico dos três combustíveis testados em condições de carga 

máxima. Observa-se que os três combustíveis têm um comportamento semelhante. Todos têm um mínimo nas 

velocidades de rotação onde foi registado o maior binário debitado (em conformidade com [11], o aumento da 

carga melhora as condições em que ocorre a combustão), e o máximo consumo específico em condições de 

potência máxima, às 2200 rpm. 

Dos três combustíveis, o diesel é o combustível que apresenta um maior consumo específico face aos outros 

dois. Às 1200 rpm apresenta um consumo específico de 243.24 g/kWh descendo para o seu valor mínimo de 

234.56 g/kWh, às 1300 rpm. Entre as 1300 rpm e as 1500 rpm sofre um ligeiro aumento para 236.35 g/kWh. A 

partir daqui o seu valor crescerá até ao máximo de 264.28 g/kWh às 2200 rpm. 

Tanto o JP-8 como o JP-8 aditivado apresentam um comportamento muito semelhante entre si. O primeiro 

apresenta um valor de 239.09 g/kWh às 1200 rpm. Sofre de seguida uma descida acentuada e apresenta, às 

1300 rpm, um valor de 230.81 g/kWh, o seu valor mínimo, sofrendo variações desprezáveis até às 1500 rpm, 

com um valor de 230.82 g/kWh. A partir desta velocidade de rotação, o seu valor irá sempre aumentar com o 

aumento da velocidade de rotação da cambota, atingindo o seu valor máximo de 256.61 g/kWh às 2200 rpm. 

O JP-8 aditivado apresenta, às 1200 rpm, um valor de consumo específico de 235.99 g/kWh. Sofre de seguida 

uma descida acentuada até às 1300 rpm onde apresenta um consumo de 230.24 g/kWh. Como os outros dois 

combustíveis, entre as 1300 rpm e as 1500 rpm (aqui, com um consumo de 230.94 g/kWh), a sua variação é 

desprezável. Aumenta de seguida até ao seu valor máximo de 255.36 g/kwh. 
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Estes resultados apenas parcialmente coincidem com o que é afirmado em [11], já que o mesmo estudo aponta 

o JP-8 como tendo menor consumo específico quando o motor é solicitado à carga máxima, a velocidades de 

rotação intermédias. No que respeita a velocidades de rotação elevadas, o JP-8 deveria apresentar maior 

consumo específico do que o gasóleo simples, pois a velocidades de rotação elevadas o efeito do número de 

cetano é superior ao que se verifica a velocidades mais baixas (não se verificou nestes ensaios). 

 

Figura 14 - Evolução do consumo específico em condições de carga máxima. 

 

Figura 15 - Evolução do consumo horário em condições de carga máxima. 

Ilustra-se na Figura 15 a evolução do consumo horário dos três combustíveis com o aumento da velocidade de 

rotação da cambota. As diferenças registadas entre o diesel e os outros dois combustíveis, encontram-se acima 

da margem de erro do equipamento de medição, pelo que faz sentido compará-las. Os três combustíveis 
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apresentam um aumento constante do consumo horário com o aumento da velocidade de rotação. Às 1200 rpm 

o diesel, JP-8 e JP-8+ apresentaram valores de 40.47 kg/h, 40.07 kg/h e 39.88 kg/h, respectivamente, valores 

estes que aumentam para 72.18 kg/h, 70.80 kg/h e 70.76 kg/h à velocidade máxima de 2200 rpm.  

Apresentam-se na Tabela 6 os valores de consumo específico e de consumo horário do diesel medidos para 

todas as velocidades de rotação testadas, e respectiva relação que resultou da substituição do diesel pelo JP-8 

simples e o JP-8 aditivado. Relativamente ao consumo específico, a maior redução ocorreu às 1600 rpm para o 

JP-8 simples com um decréscimo de 2.98%, e às 2200 rpm (máxima velocidade de rotação) com um valor de 

3.37%, relativamente aos 243.39 g/kWh e 264.28 g/kWh, respectivamente. 

Tabela 6 - Relação de variação dos consumos específico e horário do JP-8 e JP-8+ face ao diesel (à carga máxima). 

N [RPM] 

CONSUMO ESPECÍFICO CONSUMO HORÁRIO 

Diesel [g/kWh] JP-8 [%] JP-8+ [%] Diesel [kg/h] JP-8 [%] JP-8+ [%] 

1200 243.24 -1.71 -2.98 40.47 -0.98 -1.45 

1300 234.56 -1.6 -1.84 44.98 -1.31 -0.88 

1400 235.86 -1.93 -2.12 48.66 -1.65 -1.14 

1500 236.35 -2.34 -2.29 52.06 -1.79 -1.29 

1600 243.39 -2.98 -2.98 54.53 -1.88 -1.51 

1700 246.82 -2.8 -2.67 57.97 -2.13 -1.96 

1800 251.88 -2.26 -2.4 61.19 -2.16 -2 

1900 254.53 -2.41 -2.61 63.47 -2.42 -2.52 

2000 256.3 -2.4 -2.7 66.16 -2.1 -2.17 

2100 258.24 -2.35 -2.74 68.51 -1.92 -1.96 

2200 264.28 -2.9 -3.37 72.18 -1.9 -1.96 

Quanto ao consumo horário pode afirmar-se que as maiores reduções foram obtidas às 1900 rpm para os dois 

combustíveis. A sua redução foi de 2.42% e 2.52% para o JP-8 simples e JP-8 aditivado, respectivamente, face 

aos 63.47 kg/h do diesel. 
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Figura 16 - Evolução do consumo específico em unidades de volume (carga máxima).. 

Uma vez que a massa volúmica do JP-8 (simples e aditivado) é menor que a do diesel, o seu consumo específico 

e horário medido em unidades de volume será superior ao do diesel, ainda que os mesmos parâmetros se 

apresentem inferiores quando medidos em unidades de massa. Isto é particularmente importante uma vez que, 

para efeitos de manuseamento e transporte, a contabilização dos combustíveis é feita em unidades de volume. 

 

Figura 17 - Evolução do consumo horário em unidades de volume (carga máxima). 

Da Figura 16 e da Figura 17, observa-se que o diesel apresenta agora menor consumo horário e específico. Os 

combustíveis JP-8 simples e aditivado apresentam valores superiores ao do diesel dada a sua inferior massa 
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volúmica em comparação com o diesel. Entre si, aos semelhantes valores de consumo horário e específico alia-

se a massa volúmica, também de valor muito semelhante, o que faz com que não haja grandes discrepâncias 

entre os seus valores de consumo volumétrico. 

5.3. Consumos a cargas variáveis 

Neste subcapítulo pretende-se analisar os consumos específico e horário registados quando se fixam diferentes 

velocidades de rotação da cambota. Assim, fixadas as velocidades de rotação, representam-se os diferentes 

valores de consumo específico e horário em função do aumento da carga solicitada ao motor. As velocidades de 

rotação seleccionadas para este subcapítulo foram as 1400 rpm e as 2000 rpm. 

 

Figura 18 - Evolução do consumo específico às 1400 rpm. 

Do gráfico da Figura 18 obtém-se a já esperada redução do consumo específico com o aumento da carga, como 

apontado por [20], e obtido na restante literatura consultada. Constatamos aqui que não existe nenhuma 

diferença significativa entre os três combustíveis, e que é difícil percepcionar os binários onde ocorrem as 

pequenas oscilações onde o consumo específico de um combustível é superior ao dos outros dois. Nos três 

podemos ver que existe uma redução significativa dos 100 Nm para os 300 Nm e que essa redução se torna mais 

gradual dos 300 Nm até aos 1400 Nm. O valor mais alto de consumo específico foi registado para os 100 Nm 

para os três combustíveis, nomeadamente, de 820.93 g/kWh, 788.14 g/kWh e 794.00 g/kWh para o diesel, JP-8 

simples e JP-8 aditivado, respectivamente; e o mais baixo, a 1400 Nm, de 236.72 g/kWh, 233.29 g/kWh e 233.66 

g/kWh, respectivemente. 

Ao contrário do que é apontado em [11], nenhum dos dois, JP-8 simples e aditivado, revelou um maior, ou menor 

consumo específico a velocidades de rotação intermédias (aqui consideradas a 1400 rpm), quer a cargas 

reduzidas, quer a cargas elevadas. O mesmo autor refere que, a velocidades de rotação desta ordem de grandeza 
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(1400 rpm) o melhorador de cetano irá provocar um aumento do consumo específico. Salvaguarda-se que os 

testes para esse mesmo estudo foram conduzidos com um motor de menor cilindrada e normalmente aspirado. 

Nestas condições, a combustão ocorre em condições mais desfavoráveis do que aquelas praticadas no motor 

usado para esta investigação. 

 

Figura 19 - Evolução do consumo horário às 1400 rpm. 

Em complemento do que foi dito no parágrafo anterior, pode observar-se no gráfico acima, Figura 19, a evolução 

do consumo horário. O diesel apresentou valores ligeiramente superiores deste parâmetro entre os binários de 

700 Nm e 1400 Nm. No entanto, esta diferença está longe de ser significativa como se pode concluir da Tabela 

7, com o detalhe da informação presente na Figura 18 e na Figura 19. 

É perceptível pela Tabela 7 que não é possível estabelecer uma relação de aumento ou de decréscimo face ao 

diesel, por parte dos combustíveis JP-8 simples e aditivado, dos consumos específico e horário, quando o motor 

é solicitado a diferentes binários, trabalhando às 1400 rpm. No entanto, nestas condições, podemos dizer 

facilmente que se verificou uma tendência para que ambos os parâmetros diminuíssem muito pouco, utilizando 

JP-8 simples e aditivado. Apesar de as diferenças de valores de consumo específico de JP-8 simples e aditivado 

serem residuais, as mesmas são superiores, em todos os binários, ao erro máximo referido no equipamento para 

a medição do mesmo parâmetro (0.1%) 

Em todos os binários testados, o consumo específico do JP-8 simples diminuiu relativamente ao diesel, com 

excepção dos binários 200 Nm e 500 Nm, onde o JP-8 simples apresentou um aumento do consumo específico 

de 1.35% e 0.18%, face aos 461.55 g/kWh e 316.03 g/kWh do diesel, respectivamente. Em todos os outros 

binários o consumo específico diminuiu e a sua máxima redução deste parâmetro relativamente ao diesel foi de 
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3.99% com uma solicitação de 100 Nm, relativamente aos 820.93 g/kWh do diesel. O consumo horário foi 

sempre inferior ao do diesel, tendo-se registado um decréscimo máximo de 2.28% relativamente aos 11.89 kg/h 

apresentados pelo diesel. 

Tabela 7 - Relação de variação dos consumos específico e horário às 1400 rpm, em relação ao diesel. 

T [NM] 
CONSUMO ESPECÍFICO CONSUMO HORÁRIO 

Diesel [g/kWh] JP-8 (%) JP-8 + (%) Diesel [kg/h] JP-8 (%) JP-8 + (%) 

100 820.93 -3.99 -3.28 11.89 -2.28 -1.74 

200 461.55 1.35 2.97 13.81 -1.03 0.35 

300 373.94 -0.98 1.15 16.45 -0.63 0.59 

400 340.39 -0.82 -0.36 20.03 -0.54 -0.25 

500 316.03 0.18 0.41 23.2 -0.09 0.1 

600 302.37 -1.62 -0.99 26.49 -1.09 -0.24 

700 292.08 -1.92 -1.57 30.01 -1.88 -1.81 

800 280.33 -1.9 -1.3 32.82 -2.01 -2.02 

900 273.31 -2.05 -1.98 36.05 -2.24 -1.43 

1000 266.86 -1.56 -0.42 39.09 -1.46 -0.55 

1100 259.6 -1.98 -0.99 41.93 -2.6 -1.12 

1200 252.27 -1.94 -0.86 44.47 -2.28 -1.74 

1300 242.84 -2.18 -1.12 46.25 -1.62 -0.89 

1400 236.72 -1.45 -1.29 48.44 -1.4 -0.89 

Também o JP-8 aditivado revelou uma tendência decrescente do consumo específico em quase todos os binários 

testados para uma velocidade de rotação de 1400 rpm, com excepção dos 200Nm, 300 Nm e 500 Nm, em que 

se registou um aumento do consumo específico de 2.97%, 1.15% e 0.41%, comparativamente aos 461.51 g/kWh, 

373.94 g/kWh e 316.03 g/kW, respectivamente, consumidos pelo diesel. O consumo horário apresentou 

também uma tendência decrescente, com excepção dos binários onde se verificou o aumento do consumo 

específico (200 Nm, 300 Nm e 500 Nm), tendo o consumo horário aumentado 0.35%, 0.59% e 0.1%, 

relativamente aos 13.81 kg/h, 16.45 kg/h e 23.2 kg/h do diesel. No caso dos 500 Nm refere-se ainda que a 

oscilação dos valores se encontra dentro da margem de erro de medição do equipamento, pelo não deverá ser 

considerada considerável. 

Para se ter uma noção das implicações em volume da tendência decrescente do consumo específico, 

apresentam-se os valores de consumo medidos em unidades de volume na Figura 20 e na Figura 21. 
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Figura 20 - Consumo específico (em volume) a cargas variáveis - 1400 rpm. 

 

Figura 21 - Consumo horário (em volume) a cargas variáveis - 1400 rpm. 

A mesma análise é feita agora para uma velocidade de rotação 2000 rpm, mais perto da máxima velocidade de 

rotação alcançada pelo motor. A Figura 22 mostra-nos uma relação de consumo específico entre os três 

combustíveis muito semelhante à que ocorreu para uma velocidade de rotação de 1400 rpm. Também aqui se 

nota um grande decréscimo do consumo específico registado aos 100 Nm para os 200 Nm, redução essa que vai 

sendo mais gradual com o aumento do binário solicitado. 

Também às 2000 rpm o JP-8 (simples e aditivado) não apresentou nenhuma tendência de aumento do consumo 

específico face ao combustível convencional. Pelo contrário, é visível na Figura 22 que o diesel apresenta valores 
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deste parâmetro ligeiramente superiores aos dos outros dois combustíveis analisados, desde os 200 Nm aos 

1100 Nm. 

 

Figura 22 - Evolução do consumo específico às 2000 rpm. 

Às 2000 rpm o consumo horário do diesel também apresentou valores ligeiramente superiores aos do JP-8 

simples e aditivado a partir dos 300 Nm até 1200 Nm. 

Mais vez, pela Tabela 8, vemos que a menor diferença na comparação de valores de consumo específico é 

superior ao erro máximo que o equipamento apresenta para a medição deste parâmetro. Da mesma tabela é 

explícito que, para toda a gama de binários solicitados, o JP-8 simples apresenta sempre uma redução do 

consumo específico. O seu decréscimo mais acentuado acontece à mais baixa carga testada, de 100 Nm, e é de 

3.47% comparativamente aos 964.41 g/kWh de diesel consumidos. Com o JP-8 aditivado, o único aumento face 

ao diesel aconteceu aos 100 Nm e resultou num aumento de 2.46%. Nas restantes cargas testadas o JP-8 

aditivado revelou sempre uma redução de consumo específico. O seu maior decréscimo foi de 2.71% face aos 

580.05 g/kWh despendidos pelo diesel. 

O consumo horário do JP-8 simples teve um aumento de 0.2% face aos 20.41 kg/h apresentados pelo diesel aos 

100 Nm. Desde este valor até aos 1200 Nm observou-se uma relação de menor consumo horário deste 

combustível comparativamente ao diesel. O decréscimo mais acentuado ocorreu aos 900 Nm e foi de 2.37 % 

para os 55.56 kg/h do diesel. Quanto ao JP-8 aditivado, nenhum acréscimo foi registado em comparação com o 

diesel, para todos os binários impostos. Em todos eles, o JP-8 aditivado revelou ter um menor consumo horário. 

O valor mais baixo registou-se aos 900 Nm e foi 2.35% inferior aos 55.56 kg/h apresentados pelo diesel. 
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Figura 23 - Evolução do consumo horário às 2000 rpm. 

Tabela 8 - Relação de variação dos consumos específico e horário às 2000  rpm, em relação ao diesel. 

T [NM] 
CONSUMO ESPECÍFICO CONSUMO HORÁRIO 

Diesel [g/kWh] JP-8 (%) JP-8+ (%) Diesel [kg/h] JP-8 (%) JP-8+ (%) 

100 964.41 -3.47 2.46 20.41 0.2 -1.53 

200 580.05 -1.13 -2.71 24.21 -0.42 -0.72 

300 450.31 -2.71 -1.44 28.21 -0.29 -1.23 

400 389.18 -1.56 -1.87 32.55 -1.34 -1.19 

500 355.26 -1.89 -1.69 37.21 -1.82 -1.46 

600 332.87 -2.13 -1.15 42.12 -2.44 -1.03 

700 333.57 -2.07 -2.13 48.85 -1.87 -1.89 

800 309.37 -1.28 -1.32 51.81 -1.27 -1.05 

900 293.65 -2.18 -1.83 55.56 -2.37 -2.35 

1000 277.18 -1.69 -1.5 58.14 -1.86 -1.37 

1100 265.24 -1.45 -1.88 61.26 -1.91 -1.88 

1200 258.96 -1.45 -1.72 66.15 -1.56 -1.44 

Apresentam-se também os mesmos parâmetros calculados em unidades de volume. Os mesmos podem ser 

encontrados na Figura 24 e na Figura 25. 
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Figura 24 - Consumo específico (em volume) a cargas variáveis - 2000 rpm. 

 

Figura 25 - Consumo horário (em volume) a cargas variáveis - 2000 rpm. 

5.4. Diagramas de Colina 

Apresentam-se agora os diagramas de colina obtidos com base em medições feitas com carga fixa e variando a 

velocidade de rotação. 

Os diagramas obtidos nas figuras 26, 27 e 28 apenas se assemelham àquilo que foi dito no Estado da Arte no 

subcapítulo Diagramas de colina quando o motor é solicitado a baixas cargas, para os três combustíveis, como 

referido em [5]. Em primeiro lugar, quando se referem baixas velocidades de rotação, é impossível aferir o seu 

consumo específico, pois o motor apenas foi testado a partir das 1200 rpm, sendo o seu ralenti às 700 rpm. Por 

outro lado, seria de esperar que as isolinhas de consumo específico fechassem antes da máxima velocidade de 

rotação, apresentando consumos específicos mais elevados nessa região, o que também não acontece, pois, 
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provavelmente, o fabricante aponta as 2200 rpm como a máxima velocidade de rotação por questões de 

segurança. Por outro lado, quando o teste se aproxima de cargas elevadas, o consumo específico também 

deveria ser maior [5], o que não acontece porque, como afirmado por Labeckas et al [11], o aumento de carga 

melhora as condições para a combustão, fazendo com que esta se dê de forma mais completa, e que a conversão 

de energia química em calor e, posteriormente, em trabalho se dê com maior eficiência. 

Nos três diagramas é perceptível uma anomalia nos pontos correspondentes às 2100 rpm e 700 Nm. Isto deve-

se à existência de instabilidade na medição deste ponto, nomeadamente, instabiliadade ao nível da fixação da 

velocidade de rotação e do binário imposto, aquando da realização dos ensaios. Este ponto apresentou 

instabilidade quando medido para os três combustíveis.  
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Figura 26 - Diagrama de colina para o diesel. 
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Figura 27 - Diagrama de colina para o JP-8. 
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Figura 28 - Diagrama de colina para o JP-8 aditivado. 
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5.5. Análise de custos 

Para a realização deste estudo ter-se-ão em conta os valores dos preços dos combustíveis, diesel e JP-8, no ano 

2017, numa tentativa de lidar com valores reais, já consumados. Também se terá em atenção o preço dos 

aditivos que foram aplicados ao JP-8. 

Este estudo será feito com base numa estimativa usando os valores de consumo horário obtidos durante os 

ensaios práticos em banco. Para isso, estimamos que o motor seja solicitado a diferentes cargas e diferentes 

velocidades de rotação (1200, 1700 e 2200 rpm), durante um certo período de tempo, procurando retratar as 

condições normais a que o motor está sujeito em condições operacionais. Nota-se aqui que a carga máxima é a 

que dispõe de menor tempo e funcionamento, pois não é costume um motor ser sujeito à carga máxima durante 

muito tempo. Com base nos valores de consumo horário obtém-se a massa de combustível consumido para 

cada binário e para cada velocidade de rotação: 

 
𝑚[𝑘𝑔] = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 ∗

𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

60𝑚𝑖𝑛
 

(10) 

 

 Cada regime de funcionamento será de 10 minutos, com excepção do regime de carga máxima, que terá um 

funcionamento de 5 minutos. 

Como a medição de combustível, para efeitos de compra e venda, é feita em unidades de volume (decímetros 

cúbicos), é necessário fazer uma conversão da massa consumida para o volume correspondente. Para isto são 

utilizados os valores obtidos pelas análises químicas, apresentadas no subcapítulo 0s Combustíveis, página 24, 

nomeadamente, 0.8322 kg/dm3 para o diesel, 0.7914 kg/ dm3 para o JP-8 e 0.792 kg/ dm3 para o JP-8 aditivado. 

Para determinar o preço por decímetro cúbico de JP-8 aditivado é necessário considerar o preço dos aditivos 

por decímetro cúbico de combustível, a saber: o preço por decímetro cúbico de Nitrato de 2 ethylhexyl é de 

261.2€ e o preço médio por decímetro cúbico do melhorador de viscosidade é de 24.72€. Por cada decímetro 

cúbico de JP-8 adicionamos 0.0012 decímetros cúbicos de nitrato e 0.001 decímetros cúbicos de melhorador de 

viscosidade. Assim, aos 0.545€/dm3 de JP-8, adicionamos, respectivamente, 0.313€/ dm3
combustível do nitrato e 

0.05€/ dm3
combustível do melhorador de viscosidade. O preço por decímetro cúbico de JP-8 aditivado é então de 

0.908€. Considera-se aqui negligenciável o volume de aditivos aplicado, por litro de JP-8 aditivado. 

 O preço médio do gasóleo adquirido pelo exército em 2017 foi de 1.163 €/ dm3, em conformidade com a 

informação fornecida pela Direcção de Material e Transportes (DMT) e Direcção de Aquisições (DA). O resumo 

do estudo realizado encontra-se na Tabela 9. Para a solicitação esquematizada na Tabela 9, pode constatar-se 

que o combustível menos consumido, em termos de volume, é o diesel com um total de 91.3 dm3. Isto não 

surpreende, uma vez que a massa volúmica do mesmo é superior à dos restantes dois combustíveis, ainda que 

a massa de combustível consumida seja ligeiramente superior. A seguir, o segundo combustível a apresentar 

menor consumo foi o JP-8 simples, com um aumento de 2.74% em comparação com o diesel; e por último, 

aquele que apresentou um maior consumo foi o JP-8 aditivado, aumentando 3.61% em relação ao gasóleo. 
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Apesar de ser o combustível com menor consumo volumétrico, o diesel é o que apresenta uma maior despesa 

monetária, devido ao facto de ter um preço por decímetro cúbico mais elevado, relativamente aos restantes. O 

seu custo para esta solicitação foi de 126.116€. Quanto ao JP-8 simples, o seu preço em 2017 foi muito inferior 

ao do diesel (aproximadamente 0.618€/dm3 mais barato), o que resulta numa redução de preço de 52.60% face 

ao diesel.   
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Tabela 9 - Comparação de preços entre os três combustíveis para a mesma solicitação. 

COMBUSTÍVEL 
MASSA 

VOLÚMICA 
[KG/DM3] 

PREÇO POR 
DECÍMETRO 

CÚBICO 
[€/DM3] 

 N 
[RPM] 

BINÁRIO 
[NM] 

CONSUMO 
HORÁRIO 

[KG/H] 

TEMPO 
[MIN] 

CONSUMIDO 
[KG] 

CONSUMIDO 
[DM3] 

TOTAL 

[DM3] 

PREÇO 

[€] 

DIESEL 0.8322 1.16 

1200 

500 18.95 10 3.16 3.796 

91.3 126.116 

800 27.30 10 4.55 5.468 

1100 35.97 10 6.00 7.204 

Max. 40.47 5 3.37 4.052 

1700 

500 29.35 10 4.89 5.878 

800 40.45 10 6.74 8.102 

1100 49.98 10 8.33 10.009 

Max. 57.97 5 4.83 5.805 

2200 

500 40.87 10 6.81 8.186 

800 56.83 10 9.47 11.382 

1100 71.09 10 11.85 14.238 

Max. 72.18 5 6.01 7.228 

JP-8 0.7914 0.545 

1200 

500 18.46 10 3.08 3.888 

93.8 51.11 

800 26.56 10 4.43 5.594 

1100 34.61 10 5.77 7.288 

Max. 40.07 5 3.34 4.220 

1700 

500 28.97 10 4.83 6.100 

800 39.64 10 6.61 8.347 

1100 49.14 10 8.19 10.349 

Max. 56.74 5 4.73 5.974 

2200 

500 40.00 10 6.67 8.425 

800 55.98 10 9.33 11.789 

1100 68.14 10 11.36 14.350 

Max. 70.80 5 5.90 7.455 

JP-8+ 0.792 0.98 

1200 

500 18.60 10 3.10 3.914 

94.6 85.91 

800 26.25 10 4.37 5.523 

1100 34.99 10 5.83 7.364 

Max. 39.88 5 3.32 4.196 

1700 

500 29.38 10 4.90 6.182 

800 39.66 10 6.61 8.347 

1100 49.89 10 8.31 10.499 

Max. 56.83 5 4.74 5.980 

2200 

500 40.08 10 6.68 8.433 

800 56.14 10 9.36 11.814 

1100 70.90 10 11.82 14.919 

Max. 70.76 5 5.90 7.446 

O preço dos aditivos encarece acentuadamente o JP-8 aditivado. Para além de apresentar um consumo 

ligeiramente superior aos do JP-8 simples e do diesel, o seu preço por decímetro cúbico será apenas 25.5 
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cêntimos abaixo do preço do diesel. A sua redução de preço, para esta solicitação, em comparação com o diesel, 

foi de apenas 19.19%. 

A análise de custos que se apresenta nos próximos parágrafos constitui uma análise conservadora, na medida 

em que se baseia numa estimativa pouco rigorosa.  

Da Tabela 9, para uma solicitação bastante variada em termos de binário e de velocidade de rotação, assume-

se que 93.8 dm3 de JP-8 satisfazem 91.3 dm3 de gasóleo, e que 94.6 dm3 de JP-8 aditivado correspondem a aos 

91.3 dm3 do diesel. Ou seja, quando submetido à mesma solicitação, este motor irá requerer 1.03 dm3 de JP-8 e 

1.04 dm3 de JP-8 aditivado, por cada decímetro cúbico de diesel gasto. 

Fornecidos pela DMT, foram compilados os dados de quilómetros e consumos de combustível relativos a 39 VBR 

Pandur II 8x8. O consumo médio destas 39 viaturas foi 1.04 dm3/km. 

Em 2017 estas 39 viaturas percorreram um total de 44 056 km. Considerando o consumo médio destas 39 

viaturas, estes 44056 km traduzem-se em 45 818 dm3 de diesel, e numa despesa de 53 286.6€. 

Com a estimativa feita, estes quilómetros requereriam um consumo de JP-8 de 47 192 dm3, com uma despesa 

associada de 25 719.9€; e de JP-8 aditivado de 47 650.7 dm3, equivalentes a uma despesa de 39 286.3€. 

Do parágrafo anterior, observa-se que a substituição directa de JP-8 por diesel nestas 39 viaturas incorreria 

numa poupança de 27 565€; enquanto que, fazendo essa substituição por JP-8 aditivado levaria a uma poupança 

de 14 000.3€ em 2017. Tomando como referência a viatura que apresentou um menor consumo das 39 viaturas 

analisadas (0.099 dm3/km), e considerando que todas as outras têm um consumo médio idêntico, e repetindo a 

análise efectuada acima, obteríamos um consumo de 4361.5 dm3 de diesel, com uma despesa de 5072.86€. 

Significa isto que a substituição directa de diesel por JP-8 incorreria num consumo de 4492.3 dm3 com uma 

despesa associada de 2448.3€; e que, para o JP-8 aditivado, teríamos de um consumo de 4536.0 dm3, 

dispendendo para tal 4118.7€. Assim, numa análise conservadora (em que se toma como referência o menor 

consumo apresentado de entre as 39 viaturas seleccionadas), podemos dizer que a substituição directa de diesel 

por JP-8 resultaria numa pouoança de 2624.6€; e que essa poupança seria de 954.16€ caso a substituição fosse 

feita por JP-8 aditivado em 2017. 

 

5.6. Desgaste do motor 

O desgaste do motor foi aferido de forma expedita, em primeiro lugar atrvés da análise do aumento do teor de 

enxofre no óleo lubrificante do motor, e, numa fase posterior, procurando um aumento da quantidade de certos 

metais no óleo. 

Também as análises que determinaram o teor de enxofre no óleo foram feitas nos laboratórios da Saybolt (ver 

Anexo C) através do método EN ISO 8754. A tabela que se segue é referente às amostras recolhidas após a 

realização dos ensaios (de carga máxima e de cargas variáveis). 
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Tabela 10 - Percentagem em massa dos valores de enxofre no óleo do motor. 

 
AMOSTRA 

INICIAL 
DIESEL JP-8 JP-8+ 

% MASSA DE 

ENXOFRE 
0.99 0.99 0.99 1 

Da tabela 10 pode afirmar-se que o teor de enxofre no óleo se manteve inalterado desde os primeiros ensaios 

de carga máxima, desde o valor obtido para a amostra de óleo inicial até ao fim dos ensaios feitos pelo JP-8 

simples. Este valor foi de 0.99% em massa. Com a alimentação do motor feita pelo JP-8 aditivado notou-se um 

aumento de 0.01% e o teor de enxofre no óleo aumentou para 1% (em massa). Isto acontece porque o JP-8 

(simples e aditivado) apresenta uma percentagem de enxofre muito superior ao do diesel (ver Tabela 4, página 

24). Apesar de se procurar estanquicidade entre a câmara de combustão e o óleo do motor, haverá sempre uma 

pequena porção dos gases resultantes da combustão que entrarão em contacto com o óleo nas paredes da 

câmara de combustão, seguidamente raspadas pelos segmentos do êmbolo, diluindo-se no restante óleo do 

cárter. Havendo mais gases contendo enxofre em contacto com as paredes da camisa do cilindro, o teor de 

enxofre presente no óleo irá aumentar, aumentando também a quantidade de peças metálicas em contacto 

com este componente, agravando a possibilidade de corrosão através do enxofre. 

É importante salientar que o tempo despendido para a execução dos ensaios, para cada combustível, variou 

entre as 2h30min e as 3h30min. Esta duração é pouco significativa para aferir algum resultado quanto ao enxofre 

no óleo. No entanto, também é importante notar que apenas 6 horas de trabalho usando JP-8 (simples e 

aditivado) foram suficientes para provocar um aumento de 0.01% do teor de enxofre no óleo. Uma forma de 

ultrapassar este problema é utilizar um óleo mais básico que neutralize a acidez provocada pela presença de 

enxofre diluído no óleo. 

Apesar do tempo de trabalho de motor ter sido reduzido relativamente à informação que se pretende obter, 

apresentam-se os resultados obtidos nas análises feitas aos metais diluídos no óleo de motor após a realização 

dos ensaios (ver Tabela 11), através de espectrografia, no laboratório da Base Aérea 6 do Montijo (ver Anexo D). 

Tabela 11 - Elementos metálicos analisados no óleo do motor. 

AMOSTRA AG AL B CR CU FE MG MO NA NI PB SI SN TI ZN 

INICIAL (PPM) 0 0.8 3.9 0.2 11.5 5 367.2 18.3 4.2 0.1 1.4 2.2 0 0 545.7 

DIESEL (PPM) 0 15.8 4.8 1.6 15.7 16.3 406.5 20.7 4.9 0.1 1.8 4.2 0 0 642.4 

JP-8 (PPM) 0 14 3.9 1.6 16.6 16.2 382.5 19.1 5.2 0.3 2 3.9 0 0 551.8 

JP-8+ (PPM) 0 12.8 3.8 1.5 17.2 17.2 370.2 17.7 4.7 0 1.9 3.8 0 0 522.7 

A maior parte dos metais apresentam uma variação de concentração tal, que não é possível estabelecer uma 

regra que indique que houve efectivamente um aumento da concentração de determinados metais, como é o 

caso do Alumínio (AL), que apresenta uma concentração inferior nas amostras recolhidas após a realização dos 
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ensaios com o Diesel, JP-8 e JP-8 aditivado. Neste caso, a concentração na amostra recolhida após a realização 

dos ensaios com o diesel foi de 15.8 ppm, enquanto que as concentrações da mesma espécie foram de 14 e 12.8 

ppm, para o JP-8 simples e aditivado, respectivamente. Ora, os ensaios feitos com estes dois combustíveis foram 

posteriores aos ensaios feitos com o diesel, pelo que não faria sentido afirmar que a concentração de alumínio 

diminuiu após a realização dos ensaios.  

O referido no parágrafo acima é válido relativamente ao Boro (B), Crómio (CR), Magnésio (MG) Molibdénio (MO), 

Sódio (NA), Níquel (NI) e Chumbo (PB). 

Apesar de tudo, é observável um aumento nas concentrações de Ferro (FE) e de Cobre (CU). Contudo, dada a 

ocorrência do descrito acima, estes resultados são inconclusivos para o efeito de constatação da existência de 

desgaste no motor porque a ordem de grandeza de aumento das referidas concentrações corresponde à ordem 

de grandeza das variações das concentrações das espécies referidas no parágrafo anterior. No entanto, estes 

resultados podem servir como ponto de partida para investigações futuras.  
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6. Conclusões 

Partiu-se para esta investigação com o objectivo de quantificar os principais parâmetros que regem o 

desempenho de um motor diesel, quando operado com o combustível escolhido na implementação do Conceito 

de Combustível Único, Jet Propellant 8 (JP-8). 

Esta avaliação prendeu-se com a medição de Binário, Potência e consumo de combustível para três combustíveis 

diferentes: Diesel, JP-8 e JP-8 aditivado com melhorador de cetano, Nitrato de 2-ethylhexyl, e melhorador de 

viscosidade, Stanadyne Performance Formula, tendo como ponto de partida as investigações antecedentes, 

sumariamente apresentadas no Capítulo 2 desta dissertação. 

Procurou-se também aferir o desgaste do motor com base em análises ao óleo do motor, tendo em conta os 

constrangimentos provenientes da natureza deste estudo, que se baseou em ensaios de curta duração feitos 

em banco de ensaios. Por último, foi feita uma análise dos custos decorrentes da substituição directa de Diesel, 

quer por JP-8 simples, quer por JP-8 aditivado. 

Os ensaios de carga máxima demonstraram que o motor usado para a realização deste estudo, apresenta um 

melhor desempenho do que o diesel, quando alimentado por JP-8 e por JP-8 aditivado. O único caso em que isto 

não se verificou foi quando o motor foi solicitado à carga máxima a 1900 rpm, onde o JP-8 revelou um 

decréscimo de 0.02% de binário e potência, relativamente aos 1253.9 Nm e 249.37 kW do diesel, 

respectivamente. Seria ainda de esperar que, aumentando a velocidade de rotação, o efeito do número de 

cetano se manifestasse de forma mais acentuada, o que não se verificou, supõe-se, devido às grandes pressões 

de injecção praticadas pelo sistema High Pressure Common Rail presente no motor, fazendo sobrepor as 

características físicas do combustível às características químicas. Em condições de carga máxima, o JP-8 simples 

apresentou, às 1600 rpm, um aumento máximo de binário e potência de 1.16% e 1.14%, respectivamente. O 

menor aumento do JP-8 aditivado face ao diesel foi de 0.1% e de 0.09% relativamente aos 1253.9 Nm e 249.37 

kW do diesel, em termos de binário e potência, respectivamente, às 1900 rpm. O seu maior aumento foi de 

1.63% e de 1.57% comparativamente aos 1323.45 Nm e 166.37 kW do diesel, respectivamente às 1200 rpm. 

Ao contrário do que aconteceu com outras investigações, o JP-8 simples e aditivado, apresentou um menor 

consumo específico e horário em comparação com o diesel. Mais uma vez, a capacidade deste combustível se 

misturar melhor com o ar, aproximando a combustão de uma chama de pré-mistura, vai promover a melhor 

combustão da mistura ar-combustível, melhorando as condições de combustão. 

Sujeitando o motor a diferentes cargas, não foi verificada uma diferença significativa do consumo específico 

entre os três combustíveis a velocidades de rotação intermédias (1400 rpm). Nas mesmas circunstâncias, o 

consumo horário apresentou-se ligeiramente superior para o diesel a partir dos 700 Nm. A maior diferença para 

esta velocidade de rotação ocorreu aos 1200 Nm e consistiu numa redução de 2.28% e 1.74% relativamente aos 

44.47 kg/h apresentados pelo diesel. A velocidades de rotação elevadas (2000 rpm), o comportamento do JP-8 

simples e aditivado foi muito semelhante ao que ocorreu a velocidades intermédias, com a excepção de que, a 
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muito baixas cargas, apesar do JP-8 aditivado ter apresentado um aumento do consumo específico, o JP-8 

simples teve um decréscimo de 3.47 % face aos 964.41 g/kWh do diesel.  

Por ter uma massa volúmica inferior, apesar de ter inferior consumo específico e horário em termos mássicos, 

o JP-8 (simples e aditivado) apresentará sempre valores de consumo volumétrico superior. 

Pelos diagramas de colina podemos concluir que as condições mais económicas de funcionamento do 

equipamento testado (em termos de consumo mássico por unidade de trabalho produzido) se situa a cargas 

elevadas (superiores a 1000 Nm) para toda gama de velocidades de rotação (até à máxima apontada pelo 

fabricante de 2200 rpm), para os três combustíveis. No caso de se pretender trabalhar com cargas entre os 800 

Nm e os 1000 Nm, a velocidade de rotação deverá variar entre os 1200 e os 1600 rpm (de acordo com os ensaios 

realizados). 

Pode ainda concluir-se que a substituição directa de diesel por JP-8 simples incorreria numa redução de custos 

de 52.6 %; e que a redução seria de 19.19% caso a substituição de combustível fosse feita com JP-8 aditivado. 

Numa análise feita para 39 VBR Pandur II 8x8, em 2017, o exército teria poupado 25 719€, usando JP-8 simples 

e 14 000€, usando JP-8 aditivado. 

O facto do JP-8 apresentar um teor de enxofre muito superior ao do diesel, irá promover a corrosão acelerada 

dos componentes metálicos em contacto directo com o combustível, nomeadamente as condutas por onde 

circula o combustível, o pistão regulador de injecção e o próprio injector. Sendo estes dois (pistão regulador de 

injecção e injector) os componentes mais sensíveis, irão requerer maior cuidado por parte dos operadores de 

manutenção. O melhor ponto de partida para evitar este problema seria exigir restrições à percentagem de 

enxofre que o combustível pode ter (atacando deste modo o problema na sua génese), à semelhança do que já 

é praticado para o diesel comercial, tratado antes de sair das refinarias. Isto evitaria a acelerada degradação dos 

componentes referidos, bem como dos sistemas de tratamento de gases de escape e, ainda, diminuiria os efeitos 

nefastos para a atmosfera resultantes de gases emitidos contendo enxofre. Contudo, esta medida certmente 

incorreria num aumento do preço do JP-8. 

Foi visto que o teor de enxofre no óleo do motor em termos mássicos aumentou no final dos ensaios realizados, 

o que poderá ser um factor impulsionador de desgaste prematuro do equipamento, uma vez que o aumento de 

acidez provocado por este componente irá favorecer a corrosão dos equipamentos metálicos lubrificados pelo 

óleo do motor. Uma forma de colmatar este problema seria utilizar um óleo lubrificante mais básico. 

A análise espectrométrica do óleo de motor foi realizada na tentativa de observar algum desgaste efectivo do 

motor. Esta análise apresentou uma relação não plausível da variação dos componentes metálicos diluídos no 

óleo, pelo que a sua realização foi inconclusiva. 

Estes resultados são extremamente encorajadores para que o Exército Português invista seriamente em termos 

de investigação no Conceito de Combustível Único. Apesar de terem sido positivos, os resultados obtidos não 

são suficientes para se afirmar tacitamente que o Exército está pronto para avançar em pleno na implementação 

do CCU. Contudo, os mesmos resultados abrem um vasto leque de oportunidades para investigações que podem 

ser feitas tendo em conta os objectivos da OTAN ao nível do CCU. 
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6.1. Propostas de Trabalhos Futuros 

Em complemento do trabalho de investigação realizado até à data, seria importantíssimo utilizar JP-8 (simples 

ou aditivado) numa viatura do Exército que trabalhasse em contexto operacional, e fazer a respectiva 

comparação com outra semelhante que fosse somente alimentada por diesel, mantendo constantes os 

procedimentos ao nível de manutenção e de solicitação. Este trabalho necessitaria de monitorização e 

supervisão constantes, em que o óleo do motor fosse constantemente analisado (em termos de enxofre e de 

metais diluídos), bem como as características físicas e químicas dos combustíveis a alimentar as viaturas. 

Importante ainda num estudo desta natureza, seria medir com precisão os consumos e os custos financeiros 

associados à alteração de combustível, bem como as alterações aos procedimentos logísticos de abastecimentos 

com um e outro combustível. 

Na procura de conseguir quantificar e perceber as consequências negativas da substituição directa de diesel por 

JP-8, seria igualmente interessante realizar ensaios de longa duração em banco, com um motor em fim de vida 

para mitigar quaisquer problemas mecânicos que possam decorrer dessa substituição. Seria crucial neste estudo 

estar a par do desgaste real, utilizando métodos cientificamente rigorosos (e não meramente expeditos) para 

análise desse mesmo desgaste. Esta parte poderia ser feita em parceria com gabinete de tribologia do Instituto 

Superior Técnico. 

Enriquecedor, seria também, em ensaios realizados em banco, analisar os gases de escape emitidos (pelo diesel 

e pelo JP-8), procurando avaliar, por um lado, quais as consequências para a atmosfera resultantes da 

alimentação do motor por JP-8 e por diesel; e, por outro, qual o combustível que apresenta uma combustão 

mais completa. Este estudo seria um bom complemento do estudo proposto no parágrafo anterior. 

Um dos problemas encontrados passou por compreender a resposta do power pack, como um conjunto, às 

solicitações a que foi submetido, uma vez que a centralina deste equipamento acciona componentes de difícil 

controlo por porte do operador do banco. Sugere-se assim a execução dum estudo que procure compreender a 

influência de todo o power pack em termos de potência e de binário, para além daquilo que é apresentado pela 

Cummins Inc. e qual a melhor maneira de controlar a centralina deste equipamento. 
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8. Anexos 

8.1. Anexo A 

Análises aos combustíveis 

Diesel: 
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JP-8: 
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JP-8 aditivado: 
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8.2. Anexo B 

Ensaio de Aceitação 
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8.3. Anexo C 

Análises ao enxofre dos óleos 

Amostra de óleo inicial: 
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Amostra de óleo após a realização dos ensaios com o diesel: 
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Amostra de óleo após a realização dos ensaios com o JP-8 simples: 
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Amostra de óleo após a realização dos ensaios com o JP-8 simples: 
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8.4. Anexo D 

Análises aos metais dos óleos 

Amostra de óleo inicial: 

 

  



70 

Amostra de óleo após a realização dos ensaios com o diesel: 
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Amostra de óleo após a realização dos ensaios com o JP-8 simples: 
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Amostra de óleo após a realização dos ensaios com o JP-8 aditivado: 

 


