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RESUMO 

Pesquisa 

Corpos de prova de alumina, com adições de nióbia, sílica e magnésia, foram 

sinterizados a 1.400°C na forma de discos e submetidos a impacto por projetis. As 

adições foram feitas com o objetivo de reduzir a temperatura de sinterização e controlar 

o tamanho de grão. Os discos sinterizados foram colados em uma placa de aço, e o 

conjunto submetido a teste balístico pelo impacto de projetis disparados por fuzil 

7. 62mm no Campo de Provas da Marambaia (CPrM). Mediu-se a velocidade do projetil 

antes e após o impacto afim de quantificar a energia absorvida durante afragmentação 

do cerâmico. Para fins de comparação, corpos de prova de alumina sem adições, nas 

mesmas dimensões, foram sinterizados a 1.400 e 1. 600°C, e também ensaiados 

balisticamente. Os resultados obtidos revelaram que as adições de nióbia e sílica 

contribuíram para melhorar a tenacidade à fratura dinânúca da alumina e reduzir 

significativamente a sua temperatura de sinterização. 

* PhD, New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro - EUA. Professor e Pesquisador do 
Departamento de Engenharia Mecânica e de Materiais (DE/4), Instituto Mi l itar de Engenharia (IME), 
louro @ epq.ime.eb.br 

* *  Mestre em Ciência dos Materiais pelo Instituto M i litar de Engenharia. Professor do Departamento 
de Ensino Básico (DE/1 ) ,  Instituto Mi l itar de Engenharia (IME) . 
*** Engenheiro Metalurgista e Pesquisador do Departamento de Engenharia Mecânica e de Materiais 
(DE/4) ,  Instituto Mi l itar de Engenharia ( lME). 

(�Jí i Vol .  XVIII - 1 2  Quadrimestre de 2001 5 



MATERIAL CERÂMICO PARA EMPREGO EM BLINDAGEM 

INTRODUÇÃO 

Nos sistemas de blindagem de viaturas militares, o cerâmico atua em combinação com outros 

materiais e constitui o principal elemento de absorção de energia transferida pelo projetil por oca

sião do impacto. 

Neste trabalho, materiais cerâmicos constituídos de alumina com adições de nióbia, sílica e 

magnésia foram submetidos a impacto por projetis 7. 62mm a uma distância de cinco metros do 

alvo no Campo de Provas da Marambaia (CPrM). O objetivo foi desenvolver um componente 

cerâmico e testá-lo dinamicamente, para que se obtivesse um bom desempenho balístico a 

baixo custo. 

O impacto do projetil com a placa cerâmica (Figura 1 )  cria ondas de choque compressivasl 

que se propagam no projetil e na blindagem nas suas respectivas velocidades sônicas. No caso do 

aço e da alumina, estas velocidades são respectivamente da ordem de 5 .900 e 1 1 .500m/s. A 

grande diferença entre elas promove uma interação no intelior do projetil, acarretando nOlmalmente 

sua fragmentação. 

TRINCAS DEVIDO A 
TENSÕES TRATlVAS 

PROJETIL 

CONE DE 
I�L--- FRATURAS 

Figura 1 :  Dinâmica de fragmentação da bl indagem e do projetil durante o impacto 

o material cerâmico presente no sistema de blindagem deve ser capaz de absorver, durante 

sua fragmentação, a máxima energia possível do projetil, de modo que a energia restante transferida 

para a placa metálica de apoio seja absorvida sem que haja penetração. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizou-se a alumina APC 20 1 1 -SG de baixo custo, fabricada no Brasil pela ALeOA, e, 

como aditivos, sílica, nióbia e magnésia. Foram investigadas composições variando em peso a 

nióbia, a sílica e a magnésia, sob mesmas condições de sintelização. Uma amostra de alumina 

importada de alta pureza, A - 1 6  da ALCO A, foi obtida para servir de parâmetro de comparação, 

por ser um material já testado anteliormente em outros trabalhos. 
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A partir dos valores de propriedades das amostras, tais como densidade e módulo de elasti
cidade, calculou-se a velocidade das ondas elásticas durante o fenômeno de impacto. 

Para os ensaios balísticos, um disco cerâmico sintetizado de 6cm de diâmetro foi confinado 
entre placas quadradas ( lOcm de lado e 1mm de espessura) de aço 1 .020. Este dispositivo teve 
por finalidade permitir o resgate parcial dos fragmentos cerâmicos após os testes balísticos, para 
que as supelfícies de fratura das amostras cerâmicas fragmentadas dinamicamente pudessem ser 
observadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), para fins de identificação dos meca
nismos predominantes de fratura. 

Mediram-se as massas e as velocidades dos projetis antes e após o impacto com os alvos por 
meio de barreiras ópticas, quantificando-se suas energias cinéticas. A "perda" de energia cinética 
do projetil está associada à absorção de energia pelo alvo, isto é, a sua tenacidade à fratura 
dinâmica. Descontando-se a participação das placas de aço, foi possível estimar a absorção de 
energia pelo cerâmico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta as composições das amostras relevantes, e os resultados obtidos estão 
na Tabela 2 e na Figura 2. A amostra #5 apresenta uma composição optimizada por Acchar2 para 
aplicações estáticas, porém utilizando a alumina A- 16 .  

Amostra AI2O) 
N° (%peso) 

#1 100,00 
#2 100,00 
#3 96,00 
#4 95,2 
#5 94,05 

4 
4 
4 

Si02 
(%peso) 

0,8 
0,8 

MgO 
(%peso) 

1 , 15 

Sinterização 
(OC/h) 

1 .600/ 1 
1 .400/3 
1 .400/3 
1 .400/3 
1 .400/3 

Tabela 1 :  Principais Composições Investigadas e Condições de Sinterização 

Amostra Microdureza Densificação V longitudinal Absorção Mecanismo 

(HV) (%DT) (mls) de Energia Fratura 
(%) 

#1  1 .26 1±58 84,2±2,2 7 . 1 57 72,4 Transg. 
#2 242±23 64,5±2,4 3 .577 53,0 Interg. 
#3 1 .3 19± 1 35 87,2±2,4 7 .922 93, 1 Interg. 
#4 775±39 86,3± 1 ,4 7 .702 92,4 Interg. 
#5 1 .028±47 89,8±4,4 8 .647 89,3 Mista 

Tabela 2: Resultados obtidos 
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Figura 2: Gráficos compa rativos das amostras cerâmicas 

Comparando-se a densificação da amostra # 1 ,  alumina A - 16  da ALCOA, com a da amostra 

#2, alumina APC 20 1 1 -SG da ALCO A, verifica-se que houve densificação da amostra # 1 e não 

houve densificação satisfatória da amostra #2, devido à insuficiente ativação térmica para a difusão 

na temperatura de 1 .400°C. A amostra #2 mostrou fragilidade nos contornos de grão, fracamente 

ligados, com caráter intergranular da fratura observada no MEY. Em conseqüência, a amostra #2 

exibiu baixas dureza e absorção de energia. 

A amostra # 1 apresentou uma fragmentação com predominância transgranular, o que implica 

mUlor livre caminho médio das trincas durante a passagem da onda de choque compressiva,3.4,5 o 

que fez com que absorvesse menos energia do que as amostras #3 e #4. 
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A melho.r densificação. das amo.stras #3 e #4, em relação. a #2 e até a #1 , signif ,�a que a 

pequena adição. de nióbia em #3 e de nióbia e sílica em #4 melho.rou a sinterabilidade e abso.rção. 

de energia do. cerâmico.. A presença da sílica junto. co.m a nióbia reduziu a dureza da amo.stra #4 

'-em,comparação. com a amo.stra #3 . A presença da sílica pro.vavelmente enfraqueceu a ligação. 

entre o.S co.nto.rno.s de grão., o. que co.ntribuiu para a predo.minância do. mo.do. intergranular da 

fratura, co.m maior caminho. de trinca durante a pro.pagação. da o.nda co.mpressiva,3levando. a um 

maio.r co.nsumo. de energia nesta propagação., o.bservado. na Tabela 2. 

Embo.ra tenha apresentado. a melho.r densificação., a amo.stra #5 não. mo.stro.u uma bo.a abso.rção. 

de energia, pro.vavelmente po.r ter sido. fracamente pré-trincada durante a passagem do. pulso. 

co.mpressivo. inicial que precede o. pulso. trativo. subseqüente. Po.rtanto., a fragmentação. o.co.rreu 

co.m menor caminho. de trinca e meno.r abso.rção. de energia.3 A bo.a tenacidade à fratura das 

amo.stras co.m adições mo.strou estar relacio.nada ao. mo.do. de fratura dinâmica, tendo. sido. o.bservada 

uma predo.minância do. mo.do. intergranular e mista. 
De acordo. co.m o.S resultado.s do. trabalho., o. melho.r desempenho. balístico. fo.i o.btido. nas 

amo.stras co.ntendo. nióbia o.U nióbia e sílica. Acchar' velifico.u que a presença da nióbia co.nllibui 

para o. aumento. do. tamanho. de grão. da alumina, o. que é uma característica desejável para um bo.m 

desempenho. balístico., co.nfo.rme verificado. po.r Lo.uro e Meyers.4,5 POltanto., a presença de grão.s 

maio.res nestas co.mpo.sições favo.receu a melhor tenacidade à fratura dinâmica medida neste Il'abalho.. 

Nas amo.stras co.ntendo. MgO, ho.uve uma tendência de meno.r crescimento. de grão. e melho.r 

densificação., po.rém, o. desempenho. balístico. fo.i pior, pro.vavelmente po.rque o.S co.nto.rno.s de grão. 

atuam co.mo. sítio.S preferenciais de nuc1eação. de micro.trincas durante a fragmentação. dinâmica, 

daí o. meno.r tamanho. de grão. não. ser favorável a emprego. em aplicações dinâmicas, 

CONCLUSÕES 

1) A alumina APC 20 1 1 -SG co.m adições de nióbia, sílica e magnésia apresento.u uma bo.a 

densificação. a 1 .400°C. 

2) A tenacidade à fratura dinâmica da alumina co.m adições de nióbia e de nióbia e sílica fo.i 

superio.r à da alumina sem adições. 

3) A melhor abso.rção. de energia, entre as amo.stras co.m adições, mo.strou estar asso.ciada à 

maio.r predo.minância de fratura intergranular. 

4) É po.ssível o.bter, a partir de alumina de baixo. custo., um bo.m desempenho. balístico. para 

emprego. em sistemas blindado.s, co.m adições de nióbia e sílica. 

5) Do.s resultado.s o.btido.s, as melho.res co.mpo.sições para emprego. em blindagem fo.ram aquelas 

das amo.stras #3 e #4, co.m 4% de nióbia e co.m 4% de nióbia e 0,8% de sílica, respectivamente, 

to.das elas sem a presença de MgO. r:m 
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Não aja levado por furiosa ira. É como sair para o mar 
durante uma tempestade. 

Thomas Fuller 

A vida me parece curta demais para ser desperdiçada em 
animosidades ou percebendo erros. 

Charlotte Bronte 

Você dá muito pouco quando oferece seus bens. 
É quando dá de si que você realmente dá. 

Kahlil Gibran 

Saber não é o bastante; é preciso colocar o conhecimento 
em prática. Querer não é o suficiente; é preciso fazer. 

Goethe 

o único tirano que aceito neste mundo 
é a voz silenciosa dentro de mim. 

Mahatma Gandhi 
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