
17 2o Trimestre de 2014 – 

EFEITO DA RADIAÇÃO GAMA EM BLINDAGENS 
BALÍSTICAS COMPÓSITAS DE POLIARAMIDA

Guilherme Araujo Bittencourt*, João Carlos Miguez Suarez, Ricardo Pondé Weber 
Instituto Militar de Engenharia, Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, Rio de Janeiro, 
RJ, Brasil
*gbittenc@gmail.com

RESUMO

Neste trabalho foi pesquisado o desempenho balístico de uma blindagem co-
mercial produzida com placas de poliaramida (aramida) unidas com policloropreno 
(CR), antes e após exposição à radiação gama nas doses de 40, 80, 100, 160 e 200 
kGy. O material, antes e após irradiação, foi caracterizado por meio de ensaios de 
tração, adesão, espectroscopia no infravermelho e balístico, determinando-se as 
alterações macromoleculares e a degradação induzidas pela irradiação gama.Foi 
verificado que osdesempenhos mecânico e balístico são pouco influenciados pela 
exposição à radiação gama nas doses utilizadas no presente trabalho. Todavia foi 
observado que a irradiação gama produz uma pequena degradação na superfície 
da fibra de poliaramida, que apresenta cisão da cadeia e oxidação do grupamento 
amida.
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ABSTRACT

In this work, it was studied the ballistic performance of a commercial laminate 
armor produced with polyaramidplates (aramid) and polychloroprene (CR), before 
and after exposure to gamma radiation in doses of 40, 80, 100, 160 and 200 kGy. 
The material, before and after irradiation, was evaluated by tensile, adhesion an-
dballistic tests and its structural changes was evaluated by infrared spectroscopy 
test, determining the macromolecular changes and degradation induced by gamma 
irradiation. 

It was observed that the mechanical and ballistic performance are little influen-
ced by exposure to gamma radiation in doses used in this study. However it was 
observed that the gamma irradiation produces a small degradation in polyaramid 
fiber surface, which features chain scission and oxidation of the amide group.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, os materiais compósitos de matriz polimérica são considerados 
excelentes materiais de engenharia para uso em proteção balística. O desempenho 
balístico das blindagens de aramida após sua exposição aos agentes ambientais 
não está perfeitamente conhecido, pois a quantidade de dados disponíveis na lite-
ratura é relativamente pequena devido ao reduzido número de trabalhos nesta área 
e, também, a pouca divulgação de resultados pelos fabricantes. Assim, a realização 
de estudos para o desenvolvimento de técnicas de caracterização e de avaliação 
do comportamento destes materiais, em especial nas condições brasileiras, é im-
portante para a predição do desempenho da blindagem balística ao longo da sua 
vida útil.

Os materiais poliméricos quando expostos aos agentes ambientais, em es-
pecial, a radiação gama, apresentam modificações nas cadeias macromoleculares 
causadas principalmente por reações químicas que provocam ruptura e/ou reticula-
ção da cadeia e, dependendo da situação, algum grau de oxidação. Estas modifica-
ções podem implicar em algum grau de degradação dos polímeros e, consequente-
mente, na modificação de suas propriedades.

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento mecânico e balís-
tico de uma blindagem produzida com fibras de aramida, antes e após a degrada-
ção por radiação gama.

MATERIAIS

Neste trabalho foram estudados os efeitos da radiação gama em uma amostra 
comercial de blindagem balística veicular de uso civil. Tal blindagem se enquadra 
nonível III-A segundo a norma NBR 15000 (ABNT NBR 15000, 2005) e é comer-
cializada com o nome Neoflex III-A Plus BLKN571pela empresa BCA Têxtil Ltda. 
(São José dos Campos, SP).

A blindagem(compósito laminado) foi fabricada com 08 (oito) camadas de te-
cido de aramida revestidas, em ambas as faces, com uma película elastomérica de 
policloropreno (CR) e unidas unidirecionalmente por moldagem a quente.

MÉTODOS

A irradiação gama foi realizada ao ar, com uma taxa de dose de 1,6kGy/h e as 
amostras receberam doses totais de radiação de 40, 80, 100, 160 e 200 kGy. Foram 
realizados ensaios de espectroscopia no infravermelho, adesão do laminado,tração 
da fibra e balístico no compósito.

A espectroscopia no infravermelho (FTIR) da fibra de aramida foi realizada na 
região entre 4000-650 cm-1, empregando-se a técnica de reflectânciatotal atenuada 
(ATR). Os espectros em transmissão foram obtidos com resolução de 4cm-1 e seis 
varreduras por ensaio.
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Os espectros de transmissão FTIR foram transformados em absorção e suas 
linhas base ajustadas para um mesmo patamar. As alturas dos “picos”, visando 
uma análise qualitativa da degradação, foram normalizadas para o “pico” em 821 
cm-1, que corresponde à vibração fora do plano da ligação C-H (anel benzeno), que 
apresenta elevada intensidade e que permanece praticamente inalterado ao longo 
do processo de irradiação gama (Hill, 2005; Derombise, 2009).

Para o acompanhamento da degradação produzida pela radiação gama fo-
ram calculadas as variações percentuais das alturas dos picos FTIR das principais 
ligações presentes no grupamento amida e de bandas atípicas a molécula de ara-
mida:3312 cm-1 – estiramento N-H;1638 cm-1 – estiramento C=O;1538/1513 cm-1 
– interação da flexão N-H e estiramento C-N; 1305cm-1–estiramento C-N e 1744 
cm-1 – estiramento C=O (atípico a aramida).

O ensaio de adesão do laminado foi realizado, à temperatura ambiente, se-
gundo a norma ASTM D1876, na velocidade de deslocamento da agarra de 250 
mm/min.Foram ensaiados 5 (cinco) corpos de prova, com um comprimento útil de 
250mm, para cada condição, determinando-se, para cada um, o valor de resistên-
cia à delaminação e calculando-se um valor médio de resistência.

O ensaio de tração da fibra de aramida foi realizado segundo a norma ASTM 
D7269, à temperatura ambiente, na velocidade de 2 mm/min.Para a confecção dos 
corpos de prova a serem utilizados no ensaio de tração foram extraídas fibras do 
tecido, não irradiado e irradiado com raios gama, desmanchando-se os conjuntos 
de trama e de urdume.

No ensaio balístico foram testadas duas placas-alvo com dimensões de 
450x400mm, apoiada em bloco de plastilina (NIJ 0101.06, 2008),para cada uma das 
seguintes condições: como recebido, 40 kGy, 100 kGy e 200 kGy, conforme o previs-
to na norma MIL-STD-662F (MIL-STD-662F, 1997). Foram efetuados nove disparos 
por alvo, empregando-semunição 9mm FMJ, com massa de 8,0g e disparada de um 
provete localizado a 5m do alvo, em um ângulo de incidência de 0°. A velocidade foi 
medida de acordo com a norma NIJ 0101.06 com precisão de 0,10 m/s.

A avaliação do desempenho balístico do compósito laminado de aramida e 
policloropreno (blindagem), para cada condição do material, foi realizada por meio 
de três procedimentos, a saber:
1- Determinação do limite balístico (V50) do material da blindagem de acordo com o 

previsto na norma MIL-STD-662F (MIL-STD-662F, 1997), considerando-o igual 
à média aritmética das velocidades de dez impactos: as cinco maiores velocida-
des que resultaram em penetração parcial (PP) e as cinco menores velocidades 
que resultaram em penetração completa (PC).

2- Cálculo da regressão logística conforme preconizado pela norma NIJ 0101.06 
(NIJ 0101.06, 2008) através a equação:

       
(1)

onde “P” = probabilidade de penetração completa em uma certa velocidade v; 
e a e b = variáveis que ajustam a curva de probabilidades na sua dispersão (zona 
de resultados mistos PP e PC) e localização, que foram calculadas com o auxílio 
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do Software Minitab;
3- Determinação, para cada condição do laminado, da energia por área delaminada 

dos impactos com penetração parcial, através do seguinte procedimento:
a) Separação das oito camadas de cada alvo laminado;
b) Identificação, na face frontal de cada camada (da 2a a 8a) do alvo, da área dela-

minada produzida por cada impacto balístico;
c) Execução da fotografia digital de cada lâmina;
d) Determinação, na fotografia digital de cada lâmina, de um círculo envoltório para 

cada área delaminada em cada tiro, medindo-se a sua área em pixels e conver-
tendo-a para “cm2”;

e) Cálculo, para cada disparo com PP, da soma das áreas delaminadas por este;
f) Cálculo da energia por área delaminada (E/ADel) para cada disparo com PP, 

através da divisão da energia do disparo pela soma das áreas que este impacto 
delaminou; e

g) Cálculo da média das E/ADel, de todos os disparos com PP, de cada grupo de 
avaliação (como recebido, 40 kGy, 100 kGy e 200 kGy).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espectroscopia no infravermelho
As transformações produzidas pela irradiação gama na poliaramida podem 

ser monitoradas comparando-se os espectros FTIR do material irradiado com os do 
não irradiado. As bandas: N-H estiramento → 3312 cm-1 (amida A); C=O estiramen-
to → 1638 cm-1 (amida I); interações N-H flexão / C-N estiramento → 1538 cm-1 e 
1513 cm-1 (amida II) e C-N estiramento → 1305 cm-1 (amida III) são características 
da aramida, podendo ser consideradas como padrões internos do material (Forster, 
2011).

A comparação dos espectros FTIR normalizados mostra que a intensidade 
dos principais “picos”varia com o aumento da dose de radiação, embora não mos-
trem diferenças significativas no seu posicionamento (Figura 1).

Figura 1 Superposição dos espectros de FTIR em absorbância, normalizados pelo “pico” em 821 cm-1, da 
fibra de poliaramida, antes e após irradiação.
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Asintensidades dos “picos” das bandas características da fibra de poliarami-
da, normalizados pela banda de 821cm-1, estão apresentadas naTabela 1.

Tabela 1 Intensidade dos “picos” das bandas características da fibra de poliaramida normalizados pela banda 
821 cm-1, antes e após irradiação.

Intensidade normalizada

Bandas (cm-1) 3312 1638 1538/1513 1305 1744

Amida A I II III

Dose

(kGy)

0 0,2992 0,9134 0,9076 0,6960 0,0373

40 0,2908 0,8892 0,8902 0,6806 0,0642

80 0,2905 0,9226 0,8736 0,6764 0,0581

100 0,3114 0,9732 0,8918 0,6633 0,0558

160 0,3052 0,9675 0,8373 0,5782 0,0543

200 0,3045 0,9298 0,8504 0,6167 0,0664

Verifica-se que:
a) As intensidades normalizadas dos “picos” das amidas A e I variaram de maneira 

semelhante, apresentando redução nas menores doses (40 e 80 kGy) e aumen-
to nas doses mais elevadas (100, 160 e 200 kGy). Este comportamento indica 
que grupos funcionais diferentes do grupamento amida, possivelmente grupa-
mentos aldeídos e/ou carboxilas, são produzidos pela cisão da cadeia principal.

b) As intensidades normalizadas dos “picos” das amidas II e III são reduzidas pela 
irradiação, indicando provável cisão das ligações C-N.

 c) A intensidade normalizada do “pico” em 1744cm-1 aumenta com a irradiação 
sugerindo a oxidação da poliaramida, pela transformação da carbonila (grupo 
C=O) em grupos aldeídos e ésteres.

Estas observações sugerem que a irradiação gama produz, na fibra de arami-
da, cisão da cadeia principal e degradação oxidativa (ZHANG, 2006; ZHANG, 2008).

ENSAIO DE ADESÃO

A Tabela 2 apresenta o valor médio e o desvio padrão da força de adesãopara 
cada uma das condições de degradação do compósito.

Tabela 2 - Resultados do ensaio de adesão do compósito, antes e após irradiação.

Condição (kGy) Força de adesão (N) Desvio padrão
Não irradiado 26,05 1,78
40 20,15 5,89
100 22,69 2,63
200 22,86 5,18
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Verifica-seque o material irradiado apresenta uma força de adesão menor e 
um maior desvio padrão, comparado com o material não irradiado(Tabela 2). As-
sim, pode-se sugerir que a exposição do compósito à radiação gama produziu, 
aparentemente, uma redução na capacidade de adesão do policloropreno, pois 
a força de adesão média do material irradiado, em relação a do não irradiado, é, 
aproximadamente, 16% menor.

ENSAIO DE TRAÇÃO

Os resultados para a tensão de ruptura e alongamento nas fibras de poliaramida 
mostraram que houve uma variação não uniforme nos seus valores, destacando-
se a fibra irradiada com 160 kGy que apresentou queda de ≈15% na tenção de 
ruptura em relação a fibra não irradiada. No entanto, pode-se considerar que a 
radiação gama pouco influenciou o comportamento em tração da fibra. O módulo 
das fibras obteve valores uniformes, com variações entre as amostras dentro do 
desvio padrão.

Tabela 3 - Resultados do ensaio de tração da fibra de aramida.

Condição (kGy) Tensãomáxima 
(mN/tex) Alongamento na ruptura (%) Módulo

(mN/tex)
0 1702 3,13 53073
40 1578 3,07 50169
80 1668 3,17 51195
100 1710 3,20 51619
160 1449 2,71 53150
200 1678 3,19 51422

Figura 2 - Gráficos comparativos da tenção de ruptura, alongamento e módulo dos ensaios de tração das 
fibras de poliaramida não irradiadas e irradiadas.
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ENSAIO BALÍSTICO

A Tabela 4e a Figura 3apresentam os resultados do limite balístico (V50), a fai-
xa de dispersão (V90 – V10) entre 10% e 90% de probabilidade de PC e a energia de 
impacto por área delaminada, para cada uma dos subgrupos de avaliação.

Tabela 4 - Resultado do ensaio balístico.

Dose de radiação

gama (kGy)
V50 (m/s) V90 – V10(m/s) Nr. de disparos

Energia de impacto / Área delaminada

(J/ cm2)
0 364 5 20 3,15
40 358 15 18 2,85
100 370 6 18 3,44
200 354 11 18 2,76

Figura 3 - Gráfico probabilidade de perfuração vs velocidade inicial para a blindagem de aramida com policlo-
ropreno, antes (não irradiada) e após irradiação nas doses de 40, 100 e 200 kGy.

Observa-se, através da Figura 4, que o limite balístico (V50) apresenta peque-
na variação com a irradiação gama, mostrando, com o aumento da dose, um com-
portamento oscilatório, a V50 diminui para as doses de 40kGy e 200kGy e aumenta 
para a de 100kGy. Este comportamento apresentada pelo V50 está de acordo com 
estudos executados nesta área (Graves, 1995; Singletary, 2007).

Figura 4 - Variação do limite balístico, V50, com a dose de radiação gama, para a blindagem dearamida com 
policloropreno, antes e após irradiação.

As Figuras 5 e 6 apresentam, respectivamente, a variação do valor médio da 
relação energia de impacto / área delaminada com a dose de radiação gama e a 
variação do valor médio da relação energia de impacto / área delaminada com o 
limite balístico (V50).
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Figura 5 - Variação do valor médio da relação energia de impacto / área delaminada com a dose de radiação 
gama, para a blindagem de aramida com policloropreno, após o ensaio balístico.

A delaminação dos materiais compósitos laminados é um dos fatores que con-
tribuem para a absorção da energia de impacto. Outros fatores que podem contri-
buir para esta absorção são devido a mudanças estruturais no material polimérico.A 
Figura 6 mostra a relação entre o desempenho balístico das blindagens avaliadas 
com a energia de delaminação; as blindagens com maiores relações energia por 
unidade de área delaminada tem limites balísticos maiores.

Figura 6 - Variação do valor médio da relação energia de impacto / área delaminada com o limite balístico 
para cada condição da blindagem de aramida com policloropreno, após o ensaio balístico.

CONCLUSÃO

A análise dos resultados experimentais obtidos neste trabalho associada às 
informações presentes na literatura permite inferir que a exposição da fibra e do la-
minado de aramida com CR à radiação gama nas doses de 40, 80, 100 e 200 kGy:
• Provoca a cisão das cadeias poliméricas, provavelmente pela hidrólise e/o oxida-

ção da fibra, com a formação de grupamentos aldeídos e/ou carboxilas nas novas 
terminações.

• Não exerce relevante influencia no comportamento em tração da fibra, tendo em 
vista que as modificações descritas acima, provavelmente, ocorrem na superfície 
da fibra, permanecendo seu núcleo inalterado.
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• Influencia a adesão entre as camadas, devido, provavelmente, a degradação do 
policloropreno.

• Influencia o limite balístico, apesar de pouco, através da variação da capacidade 
de absorção da energia de impacto pela delaminação.

• O processo de degradação do compósito na dose de 100 kGy, como apresentado 
no ensaio balístico, foi diferente das outras doses estudadas, provavelmente de-
vido a degradação do policloropreno, como verificado pela maior área de delami-
nação ocorrida nesta dose, indicando a necessidade de futurosestudosna energia 
superficial deste material degradado.
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