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RESUMO: A necessidade de materiais de alta resistência com uma 
adequada tenacidade para emprego em aplicações críticas, tal como as 
encontradas nas indústrias de armamento e aeronáutica, tem levado à oti-
mização do desempenho de diversos tipos de aços.  Neste trabalho, que é 
parte de um programa geral para o desenvolvimento de materiais estrutu-
rais para aplicações críticas, foi estudado um aço especial de alta dureza, 
tipo CrNiMo, de fabricação nacional, fabricado por forjamento, laminação 
a quente e tratado termicamente. O material foi caracterizado por meio de 
exame metalográfico, ensaios mecânicos (dureza Rockwell, dobramento, 
tração e impacto Charpy) e exame fratográfico por Microscopia Eletrôni-
ca de Varredura (MEV). Os resultados mostraram que as microestruturas 
resultantes dos tratamentos térmicos foram responsáveis pelos diferentes 
comportamentos na fratura. Os resultados são apresentados, discutidos e 
comparados com dados da literatura.

PalavRaS-chavE: aço de alta dureza, blindagem balística, com-
portamento mecânico, comportamento balístico.

aBSTRacT: This work goal is to complement the existing results 
in the literature (in LES, DNS and PIV) about a separation bubble 
formation on steady state flow over a bidimensional symmetric body 
by Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) simulation. The main 
purpose is to analyze the recirculation bubble characteristics (avera-
ge streamlines, velocity profile, separation bubble angle, separation 
bubble reattachment length, separation bubble height, skin friction 
coefficient, pressure distribution and turbulent kinect energy) for di-
mensionless parameter . (where  is the retio between R radius 
leading edge and height H). Four cases were investigated, corres-
ponding to parameters values   of 0.125, 0.25, 0.50 and 1. The 
Reynolds number, based on the free-stream velocity U∞ and carac-
terístic length, which set to the height of the obstacle H, was consi-
dered equal to 2000. The solutions obtained through the Reynolds 
Averaged Navier-Stokes equations for the two-dimensional steady 
state flow use the Spalart-Allmaras model. Results were compared 
with computational DNS and LES data and experimental PIV data. 
They were significantly and satisfactory in order of the low computa-
tional cost and high speed of convergence.

KEywORdS: separation bubble, reattachment, turbulence, recircu-
lation, Spalart-Allmaras.

1.  Introdução
No termo “materiais de emprego militar (MEM)” estão in-

cluídos todos os equipamentos e componentes militares empre-
gados nas Forças Armadas do Brasil, em cuja fabricação são 
utilizados todos os tipos de materiais, metálicos, cerâmicos e 
poliméricos [1]. Observa-se, considerando a necessidade atual 
de MEM’s com uma melhor relação desempenho / peso, que 
tem ocorrido um crescimento na utilização de materiais não me-
tálicos, cerâmicas, polímeros e compósitos, em face da superior 
resistência específica dos mesmos [2, 3].

Todavia, o aço, tendo em vista suas propriedades e custo, 
é ainda, o material mais utilizado na indústria de material 
bélico. O equipamento militar que consome a maior quan-
tidade de aço, dentre os diversos tipos de MEM, é o carro 
de combate (CC), cuja proteção balística, fornecida pela sua 
estrutura em aço, pode atingir cerca de 60% do peso total do 
veículo. Diversos tipos de aços são utilizados na fabricação 
de CC’s, tendo composições e propriedades que dependem 
do emprego e desempenho desejados para o equipamento [4, 
2].

O desenvolvimento de aços para blindagens, no Brasil, teve 
início na década de 60, quando o Exército Brasileiro (EB) e as 
empresas Companhia de Aços Especiais Itabira (ACESITA) 
e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) realizaram um tra-
balho conjunto visando à produção destes aços nas indústrias 
nacionais. Desde, então, outras empresas, tais como, a USIMI-
NAS e a Eletrometal, atual Villares Metals, desenvolveram com 
o EB outros tipos de aços para aplicação em viaturas militares.

Neste trabalho, que é parte de um programa geral para 
o desenvolvimento de materiais estruturais para aplicações 
críticas, foi estudado um aço especial de alta dureza para em-

prego em blindagens, tipo CrNiMo, fabricado por forjamen-
to, laminação a quente e tratado termicamente.

2. Material e Métodos
No presente trabalho foi estudado um aço especial de 

alta dureza para emprego em blindagens, desenvolvido e 
produzido pela empresa Villares Metals S.A. (Sumaré, SP), 
denominado VCB3Ti. O material foi fornecido sob a forma 
de chapas laminadas tratadas termicamente por têmpera e re-
venido, nas dimensões de 3000mm x 3000mm x 8mm com a 
composição química mostrada na Tabela 1.

Tabela 1 : Composição nominal do aço VCB3Ti (STHIFFER, 
2011).

C Mn Si Ni Cr Mo Cu Ti P+S

0,31 0,42 0,93 0,57 0,76 0,30 0,05 0,03 0,009

O aço foi fabricado em forno elétrico, refinado por refu-
são sob escória condutora (ESR), laminado na temperatura 
média de 1100°C, temperado a partir de, aproximadamente, 
1000°C, por resfriamento rápido com aspersão de água (“rol-
ler quench”) e revenido a 400°C. 

O aço na condição de temperado e revenido foi caracte-
rizado através de exame metalográfico, ensaios mecânicos 
(dureza Rockwel, dobramento, tração e impacto Charpy) e 
exame fratográfico por microscopia ótica e eletrônica de var-
redura (MEV). Finalmente, aço foi avaliado dinamicamente 
por meio de ensaio balístico.
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2.1 Exame metalográfico

As microestruturas do aço foram caracterizadas por 
meio de microscopia ótica e eletrônica de varredura (MEV) 
empregando-se um microscópio ótico marca Zeiss, modelo 
Axiocert 40 Mat e um microscópio eletrônico de varredura 
marca FEI, modelo Quanta FEG 250.

As amostras metalográficas foram preparadas segundo 
técnicas tradicionais de lixamento, até a lixa 1200, de po-
limento, em politriz metalográfica universal marca Struers 
com pasta de diamante de 1µm e ataque químico com o re-
ativo Nital 2.

Foram registradas micrografias típicas da microestrutura 
do aço obtidas ao longo da espessura da chapa.

2.2 Ensaio de dureza Rockwell

O ensaio de dureza Rockwell foi realizado, na tempera-
tura ambiente, em um durômetro Sussen - Wolpert, modelo 
H71-A, utilizando-se a escala “C” (carga de 100 kg / penetra-
dor de diamante) segundo a norma ASTM E18-12 [6].

Foram realizadas, na seção transversal da chapa de aço, 
21 (vinte e uma) impressões de dureza distribuídas igual-
mente ao longo da espessura segundo 3 (três) níveis de pro-
fundidade: na superfície, a ¼ da espessura e no centro. Foi 
determinada a dureza média para cada espessura, bem como, 
uma média geral para o material. A Fig. 1 mostra como foram 
realizadas as indentações.

Fig. 1: Identificação das regiões onde foram realizadas as 
indentações de dureza Rockwell C.

2.3 Ensaio de dobramento

O ensaio de dobramento foi realizado, na temperatura 
ambiente, em uma máquina universal de ensaios marca Al-
fred J. Amsler & Co, com capacidade de 50 t, na velocidade 
de ensaio de 15 mm/min, segundo a norma ASTM E290-09 
[7]. Foram ensaiados 6 (seis) corpos de prova em chapa nas 
dimensões de 300mm x 10mm x 8mm, fabricados no sentido 
transversal (perpendicular à direção de laminação) da chapa 
de aço.

2.4 Ensaio de tração

O ensaio de tração foi realizado em uma máquina uni-
versal de ensaios marca Contenco e Pavitest com capaci-
dade de 100 t, segundo a norma ASTM A370-12, na tem-
peratura ambiente [8].

Foram ensaiados 3 (três) CP’s do tipo chapa com seção 
retangular de 13mm x 8mm e 80mm de base de medida 
fabricados no sentido longitudinal (paralelo à direção de 
laminação) da chapa de aço. 

Foram determinados o limite de resistência, o alonga-
mento na ruptura e a redução de área (estricção), calculan-
do-se o valor médio para cada propriedade.

2.5 Ensaio de impacto Charpy

O ensaio de impacto Charpy foi realizado, na tempera-
tura ambiente, em uma máquina convencional de impacto 
marca Panambra, modelo PW 30/15, com capacidade má-

xima de 30kg.m (~30J), segundo a norma ASTM E23-07 
[9].

Foram ensaiados, para cada sentido da chapa (longi-
tudinal e transversal), 7 (sete) CP’s com dimensões de 
55mm x 10 mm x 7,5mm e entalhe em V (45o) com 2 mm 
de profundidade. Foi determinada a energia absorvida no 
impacto, calculando-se um valor médio para cada direção 
de ensaio.

2.6 Exame fratográfico

O exame fratográfico foi realizado em um microscópio 
eletrônico de varredura (MEV) marca FEI, modelo Quanta 
FEG 250, pela observação direta das superfícies de fratura 
de corpos de prova ensaiados por tração e por impacto.

No exame fratográfico procurou-se determinar os me-
canismos de fratura predominantes no aço, visando confir-
mar o comportamento mecânico indicado pelos resultados 
numéricos obtidos nos ensaios de tração e de impacto.

2.7 Ensaio balístico

O ensaio balístico foi executado com munição 7,62 x 
51 mm perfurante (7.62 Pf) com projétil de massa nominal 
de 9,6g, distância de tiro de 5m e 0º de inclinação [10]. 
O dispositivo utilizado no ensaio, constituído de estativa 
com provete de 7,62 mm, equipamento para a medição 
da velocidade do projétil (“barreira ótica”), suporte de fi-
xação do alvo e placa testemunho. Foi ensaiado um alvo 
com dimensões de 500 mm x 500 mm x 8 mm, que foi 
submetido a 20 (vinte) impactos distribuídos na superfície 
do mesmo, em uma faixa de velocidades que variou entre 
um mínimo de 552 m/s e um máximo de 830 m/s.

O desempenho balístico do aço, foi avaliado conside-
rando os seguintes parâmetros:

a)  Definição, após o impacto do projétil, da ocor-
rência de penetração completa (PC) ou de pene-
tração parcial (PP), também designadas como, 
respectivamente, perfuração ou penetração. A 
definição da ocorrência de PC ou PP depende 
do critério de avaliação empregado, tendo sido 
utilizado, no presente trabalho, o Critério da 
Marinha, que especifica que uma penetração 
completa (PC) ocorre quando todo o projétil ou 
a sua maior parte passa através o alvo [4,11].

b)   Determinação do limite balístico do aço cal-
culado considerando o conceito da chamada 
V50, velocidade onde existe a probabilidade de 
que 50% dos impactos resultem em penetração 
completa do alvo [12]. A V50 foi determina-
da pela média entre os valores das 4 (quatro) 
maiores velocidades de impacto do projétil que 
resultaram em penetração parcial (PP) e das 4 
(quatro) menores velocidades que resultaram 
em penetração completa (PC) [12].

c)   Determinação visual ao olho nu com registro 
fotográfico dos modos de penetração e/ou de 
falha produzidos pelo impacto balístico no 
alvo. Os modos de penetração básicos, são os 
seguintes: (i) fratura frágil (brittle fracture), (ii) 
penetração dúctil (ductile hole), (iii) fratura radial 
(radial fracture), (iv) penetração em batoque (plu-
gging), (v) estilhaçamento (fragmentation ou scab-
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bing) e (vi) penetração em pétala (petalling). Estes 
modos podem ocorrer separadamente ou combi-
nados e apresentam, normalmente, uma interação 
entre os mesmos (Backman, 1976).

3. Resultados e discussão

3.1 Microestrutura

Após ataque o químico a microestrutura foi incialmente 
analisada por microscopia ótica. Conforme nota-se na Fig. 2, 
trata-se de uma microestrutura típica de martensita revenida 
[13].

A Fig. 3 apresenta micrografias típicas por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), da chapa do aço (temperado 

e revenido), que caracterizam a microestrutura da chapa de 
aço, na superfície e ao longo da espessura da mesma.

Verifica-se que o aço VCB3Ti apresenta uma microes-
trutura de martensita revenida, distribuída uniformemente ao 
longo de toda a seção da chapa de aço. Esta microestrutura, que 
é a esperada para um aço de baixa liga e alta resistência [14,15], 
tal como o aço em estudo, permite sugerir que os tratamentos 
térmicos de têmpera e revenido aplicados ao aço foram execu-
tados corretamente.

A Fig. 3a mostra também a ocorrência de formação 
de um precipitado na forma de paralelepípedo. A aná-
lise por espectroscopia de dispersão de energia (EDS) 
destas partículas (Fig. 4) indicou que o Titânio (Ti) é 
o seu principal componente, sendo, portanto, inclusões 
não metálicas, óxidos ou carbonetos de Ti.

Fig. 2: Micrografia ótica do centro da espessura de amostra do aço VCB3Ti, com  aumento de 500x.

Fig 3: Micrografias por MEV no centro da espessura das amostras do aço VCB3Ti, temperado e revenido; (a) em 
menor aumento (2000x); (b) em maior aumento (5000x).
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Fig 4: Espectro EDS da inclusão identificada na superfície de fratura por impacto do CP longitudinal do aço.

Tabela 2 – Valores de dureza Rockwell C do aço.

Local da impressão Dureza Rockwell C

1 2 3 4 5 6 7 Média Desvio 
padrão

Média da 
chapa

Desvio padrão

Superfície 47 47,5 49 47 48 46 47,5 47,43 0,93

48,35 0,88¼ da espessura 48 49 48,5 49 49 48,5 48,7 48,67 0,37

Centro 49 49 49 49 48,7 49 49 48,96 0,11

Fig. 5: Valores de dureza Rockwell C do aço.

3.2 Ensaio de dureza Rockwell

A Tabela 2 e a Fig. 5 apresentam os valores de dureza 
Rockwell determinados na seção transversal da placa do 
aço.

Observa-se que a dureza do aço está relativamente 
homogênea, verificando-se, entretanto, que a superfície 
da chapa mostrou uma maior variação. A dureza no in-

terior do material manteve-se praticamente constante, 
enquanto que, na superfície, foi determinado um valor 
mínimo de 46 HRC. Estes menores valores podem ser 
atribuídos à uma possível descarbonetação superficial 
resultante dos processos de conformação e de tratamento 
térmico da chapa [5,16].

O valor médio determinado no ensaio de dureza Ro-
ckwell, 48,4 HRC, permite, considerando a norma MIL-
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-DTL-46100E, enquadrar o aço VCB3Ti como Classe 1, 
que deve ter uma dureza Brinell com carga de 3000 kg, va-
riando entre 477 HB (48 HRC) e 534 HB (53 HRC). Pode-se 
concluir que a dureza apresentada pelo aço, embora na faixa 
inferior, atende ao especificado nestas normas internacionais 
de aços para blindagens.

3.3 Ensaio de dobramento 

O exame visual dos CP’s do aço VCB3Ti mostrou que 
o material, após o ensaio de dobramento a 90º, apresentou 
recuperação elástica sem a ocorrência de fratura e/ou trincas, 
o que indica que o aço apresenta uma adequada plasticidade 
sob dobramento estático. 

3.4 Ensaio de tração

Foi observado que o aço apresentou um comportamento 
elasto-plástico sem a ocorrência de um escoamento nítido. A 
Tabela 3 mostra os valores médios das propriedades, limite 
de resistência (σmax), alongamento na ruptura (A) e estricção 
(RA), obtidas no ensaio de tração.

Tabela 3 - Valores médios das propriedades em tração, limite 
de resistência (σmax), alongamento na ruptura (A) e estricção 
(RA), dos corpos de prova (CP’s) longitudinais (L) de tração 

do aço.

Propriedade σmax (MPa) A (%) RA (%)

Valor médio 1830 6,8 40,2

Desvio padrão 57,6 1,78 3,82

As normas internacionais de aços para emprego em blin-
dagens, tais como, a MIL-DTL-46100E e a MIL-A-46177, 
não especificam valores para as propriedades em tração. To-
davia, em comparação com aços de alta dureza experimen-
tais [5,16] verifica-se que o aço apresenta uma resistência 
mais elevada mas com menores valores de alongamento.

3.5 Ensaio de impacto Charpy

Os valores da energia absorvida determinados no ensaio 
de impacto Charpy do aço VCB3Ti, em corpos de prova lon-
gitudinais e transversais, estão mostrados na Tabela 4.

Tabela 4 - Valores de energia absorvida (E) nos corpos de 
prova (CP’s) longitudinais (L) e transversais (T), de impacto 

Charpy do aço.
CP Energia (J) CP Energia (J)

L1 32 T1 28

L2 28 T2 30

L3 28 T3 30

L4 28 T4 30

L5 30 T5 26

L6 28 T6 28

L7 28 T7 32

Média 29 Média 29,1

DesvPad 1,57 DesvPad 1,95

Verifica-se que o aço apresentou um comportamento 
praticamente isotrópico, tendo em vista que os valores de 
energia absorvida obtidos nas direções longitudinal e trans-
versal estarem ambos variando dentro de um desvio padrão 
de aproximadamente 2.

3.6 Fratura por impacto

Nas Figuras 6a e 6b, observa-se que o aço apresenta uma 
superfície de fratura por impacto que, tanto no sentido longi-
tudinal, como no transversal, pode ser dividida zonas distintas: 
uma região central, em deformação plana, com início imedia-
tamente abaixo da raiz do entalhe, relativamente lisa e com es-
trias radiais que se desenvolvem na direção de propagação da 
trinca e regiões laterais adjacentes às bordas do CP, em tensão 
plana, que caracterizam zonas de cisalhamento. 

Micrografia típica por MEV da superfície de fratura 
de corpos de prova de impacto do aço é apresentada na 
Fig. 7, mostrando aspectos característicos clássicos da 
fratura por impacto de aços de baixa liga e alta resistên-
cia [10,17].

A observação no MEV revelou que a superfície de fratura 
das regiões laterais, zonas de cisalhamento (Fig. 7a e Fig. 7b) 
são constituídas por microcavidades, indicadas por setas, com 
maior diâmetro, algumas regiões de rasgamento, circuladas em 
preto, e pequena quantidade de vazios, circulados em azul, al-
guns dos quais mostram inclusões no seu interior. A ocorrência 
de microcavidades indicam que, nesta região, a fratura ocorreu 
predominantemente por um mecanismo dúctil, com decoesão 
nas inclusões. Na região analisada observou-se a ocorrência si-

Fig. 6:  Micrografia por MEV da superfície de fratura de corpos de prova ensaiados por impacto
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multânea da falha pelo mecanismo de quase-clivagem, que de 
acordo com o Metals Hanbook, volume 12, é um modo de falha 
comum para os aços de alta resistência e baixa liga, temperados 
e revenidos e semelhantes ao aço estudado.

Uma observação com maiores aumentos (Fig. 7c) permi-
te verificar que uma parte das inclusões existentes na matriz 
do aço apresenta um formato cúbico.

A ocorrência destas partículas, em qualquer destas formas, 
é nociva para as propriedades mecânicas do aço, pois, além de 
produzirem uma redução na capacidade de endurecimento do 
aço, podem atuar como concentradores de tensão ao se destaca-
rem da matriz do aço, devido à baixa resistência interfacial das 
mesmas, reduzindo desta forma a sua tenacidade [18,20].

3.7 Ensaios balísticos

A Fig. 8 apresenta fotografias do alvo de aço após o en-
saio balístico, podendo-se identificar também a ordem com 
que os tiros foram realizados.

Os resultados dos ensaios balísticos estão apresentados 
na Tabela 5, onde, de acordo com o critério da Marinha, ve-
rifica-se que o aço apresentou penetração completa quando 
ensaiado em maiores velocidades, mostrando um comporta-
mento misto nas velocidades inferiores.

Tabela 5 - Desempenho balístico do aço por ordem decrescente 
das velocidades de impacto.

No do tiro Velocidade inicial (m/s) Desempenho

2 830,0 PC

1 824,0- PC

3 772,0 PC

4 738,0 PC

5 700,0 PC

12 667,0 PC

11 665,0 PC

8 645,0 PC

7 643,0 PC

15 631,0 PC

14 630,0 PC

9 624,0 PC

10 610,0 PP

13 605,0 PC

18 603,0 PC

6 592,0 PP

17 583,0 PC

16 579,0 PC

19 557,0 PP

20 552,0 PP

V50 585, 0

Fig. 7:  Micrografia por MEV da superfície de fratura de corpos de prova ensaiados por impacto.

Fig. 8: Fotografias do alvo de aço após o ensaio balístico, face frontal.
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Foi determinado a V50 para o aço, que foi igual a 585,0m/s 
e que está registrada na última linha da Tabela 5.

A Fig. 9 apresenta a curva do valor mínimo reque-
rido para o limite balístico (V50) de aços de alta du-
reza para blindagens (HHA), face ao impacto de pro-
jéteis .30 AP M2, na obliquidade de 30, segundo a 
norma MIL-DTL-46100E, bem como, o valor da V50 de-
terminada para o aço com espessura de 8 mm (0,315”). 

Fig. 9: Curva do limite balístico (V50) em face ao impacto de 
projéteis .30 AP M2, segundo a norma MIL-DTL-46100E.

Verifica-se que o valor da V50 determinada para o aço (585 
m/s ~ 1919,3 ft/s) é inferior ao limite mínimo especificado na 
norma MIL-DTL-46100E, mesmo considerando que no en-
saio balístico, de acordo com esta norma, o alvo deve estar 
inclinado de 30o. A literatura [21] mostra que obliqüidades 
até 30º não possuem um efeito significativo na redução da 
capacidade de penetração principalmente devido ao pequeno 
aumento da espessura efetiva do alvo. Alguns autores [22] 
ainda afirmam que obliqüidades de 30º podem até mesmo re-
duzir a capacidade de proteção de uma blindagem reduzindo 
por isso os valores de V50 do material. Seguindo esta linha, 
pode-se afirmar que o aço não atingiu aos requisitos balísti-
cos mínimos para a resistência à penetração especificados na 
norma MIL-DTL-46100E.

Verifica-se que o aço falhou, principalmente, por penetra-
ção em batoque, apresentando, na face distal, a ocorrência de 
estilhaçamentos (Fig. 10a).

Fig. 10 - Fotografias do modo de penetração apresentado pelo 
aço, após o impacto balístico: (a) perfuração completa (PC) do 
projétil na face distal (b) perfuração parcial (PP) do projétil na 

face frontal ocorrência cravação no alvo.

Verifica-se, ainda, que o aço, nos tiros em que ocorreu 
penetração parcial (PP), apresentou um modo dúctil de pe-
netração, que é a fase inicial da penetração em batoque. Ob-

serva-se, dependendo da energia de impacto, que a PP pode 
ocorrer com a cravação (embedment) ou não do projétil no 
alvo (Fig. 10b).

Pode-se, em consequência, sugerir que o baixo valor de 
V50 determinado para o aço VCB3Ti, 585 m/s, foi devido à 
ocorrência de uma redução na resistência à penetração do 
material conforme está indicado pelo modo de falha observa-
do, ou seja, penetração em batoque.

Esta suposição está apoiada pelos seguintes conceitos:
• A espessura do aço, 8 mm, pode ser considerada como 

um valor médio em termos de blindagens para carros 
de combate. Uma blindagem é classificada como “se-
melhante” quando a relação entre a espessura do alvo 
de aço e o calibre (diâmetro) do projétil é de aproxi-
madamente 1 (um), o que ocorreu no presente estudo 
(8 mm vs 7.62 mm), neste caso, em especial para as 
blindagens homogêneas de aço (rolled homogeneous 
armor, RHA), a resistência à penetração medida em 
termos de velocidade de penetração é, praticamente, 
independente da dureza do alvo.

• O aço apresenta uma dureza de, aproximadamente, 
49 RC, a qual está localizada no limite inferior da 
faixa de durezas recomendada pelas normas interna-
cionais para aços alta dureza para emprego em blin-
dagens.

• O modo de falha por batoque acontece, principal-
mente, quando ocorre um amolecimento do aço no 
entorno do ponto de impacto face a temperatura local 
crescer em uma velocidade mais alta do que a taxa de 
endurecimento resultante do encruamento (deforma-
ção) a frio produzido no impacto balístico.

• A ocorrência de pequenas áreas de estilhaçamento 
na região de saída do projétil, na face distal do alvo, 
confirma que o aço, embora tenha alta resistência, 
apresenta uma certa fragilidade conforme já indicado 
pelos resultados do ensaio de impacto Charpy.

O comportamento balístico do material não dependeu 
apenas da sua dureza; a avaliação do desempenho balístico 
do aço não pode ser simplesmente baseada no conhecimento 
da sua dureza, devendo outras variáveis ser analisadas.

4. Conclusões
O desempenho balístico do aço VCB3Ti variou com a ener-

gia de impacto, apresentando penetração completa (PC) para as 
maiores velocidades de ensaio. A partir dos resultados obtidos nos 
ensaios mecânicos e balísticos podem ser apresentadas as seguin-
tes conclusões:

• As propriedades mecânicas do aço estudado são 
compatíveis com os limites mínimos previstos na 
norma militar internacional MIL-DTL-46100E. O 
aço VCB3Ti obteve dureza adequada para um aço 
da sua classe. Superfície de fratura compatível com 
a microestrutura de um aço de alta resistência e bai-
xa liga. Elevada resistência mecânica, medida pelos 
ensaios de tração. Dobramento sem aparecimento de 
trincas conforme prevê a norma, indicando boa rela-
ção dureza e ductilidade.

• Os testes balísticos mostraram que a resistência à pene-
tração, medida pelo valor do limite balístico considerado 
igual à V50, é inferior aos valores especificados interna-
cionalmente.



40    RMCT VOL.33 Nº1 2016REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Agradecimentos
Os autores agradecem à FAPERJ, CAPES e CNPq pelo 

apoio financeiro e à Gerência do Projeto Guarani pelo forne-
cimento do aço.

Referêncisas Bibliográficas
[1]. MINISTÉRIO DO EXÉRCITO, SECRETARIA GERAL DO EXÉR-

CITO, IG 20-12 Modelo Administrativo do Ciclo de Vida dos Mate-
riais de Emprego Militar, 1994.

[2]. MOSS, G. M., LEEMING, D. W. e FARRAR, C. L. Military Ballistics, 
a Basic Manual. Land Warfare: Brassey’s New Battlefield Weapons 
and Technology Series into the 21st Century, v 1. London, 1995.

[3]. OGORKIEWICZ, RICHARD M, Technology of Tanks, Vol II, Jane’s 
Information Group, United Kingdom, 1991.

[4]. LAIBLE, ROY. C. Ballistic Materials and Penetration Mechanics. 
New York. Elsevier, 1980.

[5]. STHIFFER TECNOLOGIA LTDA e FUNDAÇÃO RICARDO 
FRANCO (FRF),Relatório Final Contrato Nº TP 36/2010, Resulta-
dos finais de estudos da cinética das  transformações de fase e de 
serviços complementares em aços de composição experimental, 
Rio de Janeiro, RJ, 2011.

[6]. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM), 
Norma E18-12, Standard Test Methods for Rockwell Hardness of 
Metallic Materials, 2012.

[7]. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM), 
Norma E290 – 09 Standard Test Methods for Bend Testing of Ma-
terial for Ductility, 2009.

[8]. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM), 
Norma A370 – 12 Standard Test Methods and Definitions for Me-
chanical Testing of Steel Products, 2012.

[9]. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, Norma 
E23 – 07a1, Standard Test Methods for Notched Bar Impact Test-
ing of Metallic Materials, 2007.

[10]. U. S. DEPARTMENT OF ARMY. Norma MIL-DTL-46100E (MR), 
Amendment 1, Detail Specification Armor Plate, Steel, Wrought, 
High-Hardness, 2008.

[11]. BACKMAN, MARVIN E., Terminal Ballistics, Naval Weapons Cen-
ter, China Lake California, 1976.

[12]. U.S. DEPARTMENT OF ARMY. Norma MIL-STD-662F - V50 Bal-
listic Test for Armor, 1997.

[13]. JENA, P.K., MISHRA, B., RAMESHBABU, M., BABU, A., SINGH, 
A.K., SIVAKUMAR K., BHAT, T. B. Effect of Heat Treatment on Me-
chanical and Ballistic Properties of a High Strength Armor Steel. 
International Journal of Impact Engineering, v. 37, p. 242–249, Hy-
derabad, 2010.

[14]. MAWEJA, K e STUMPF W. The Design of Advanced Performance 
High Strength Low Carbon Martensitic Armour Steels: Microstruc-
tural Considerations. Materials Science and Engineering, v. 480, p. 
160–166, Pretoria, 2008b.

[15]. MAWEJA, K e STUMPF W. The Design of Advanced Performance 
High Strength Low-Carbon Martensitic Armour Steels, Part 1: Me-
chanical property considerations. Materials Science and Enginee-
ring, v. 485, p. 140 – 153, Pretoria, 2008a.

[16]. STHIFFER TECNOLOGIA LTDA e FUNDAÇÃO RICARDO 
FRANCO (FRF),Relatório Técnico do Contrato Nº TP 24/2008, 
Resultados finais de ensaios de aços de composições experimen-
tais VCB3Ti e VCB3Ti-MD, Rio de Janeiro, RJ, 2008.

[17]. WEBER, R.P., CHAWLA, K.K., B, MIGUEZ, J.C. SUAREZ, Influ-
ence of notch orientation and temperature on the impact behavior 
of a dual hardness steel composite. Materials Science & Engi-
neering, A580 p. 279–287, Rio de Janeiro e Birminghan, 2013.

[18]. AMERICAN SOCIETY FOR METALS. Metals Handbook, Proper-
ties and selection: irons, steels, and high performance alloys, v. 1, 
10 ed., 1993.

[19]. AMERICAN SOCIETY FOR METALS. Metals Handbook, Fractog-
raphy, v. 12, 10 ed., 1993.

[20]. COSTA E SILVA, André Luiz V. da; MEI, Paulo Roberto. Aços e 
Ligas Especiais. 2. ed. São Paulo, ed Edgard Blucher, 2006. 

[21]. GUPTA, N. K. e V. MADHU, Normal and Oblique Impact of a Ki-
netic Energy Projectile on Mild Steel Plate, Journal of Impact Engi-
neering, v 12, Nº 3, p. 333-343, New Delhi, 1992.

[22]. DIKSHIT, S. N., Ballistic Behavior of Thick Steel Armour under 
Oblique Impact: Experimental Investigation, Defence Science 
Journal, Vol 48, Nº 3, p. 271-276, Hyderabad, 1998.


