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RESUMO

As blindagens de veículos militares modernos são avaliadas não apenas quan-
to à capacidade de resistir a uma determinada ameaça, mas pela vulnerabilidade 
do veículo, caracterizada como a relação entre a área da blindagem veicular que 
não é capaz de resistir a esta dada ameaça e a área externa total. As blindagens 
adicionais são usualmente compostas por peças cerâmicas justapostas, coladas 
sobre aramida ou polietileno, formando sobre estes materiais poliméricos um mo-
saico balístico cerâmico. A eficiência da peça é comprometida quanto mais próximo 
da aresta o cerâmico é atingido por um projétil (efeito de aresta). Assim, as peças 
devem possuir as menores dimensões que possibilitem sua utilização com eficiên-
cia contra dada ameaça, minimizando o comprometimento da vulnerabilidade. A fim 
de minimizar o efeito de aresta, foram desenvolvidos dispositivos cerâmicos para a 
proteção da área próxima a interface entre as peças e também a interface. A utiliza-
ção dos dispositivos aumentou a eficiência balística da blindagem.
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ABSTRACT

The armor of modern military vehicles are evaluated not only by their ability to 
defeat a particular threat, but also by the vulnerability of the vehicle, characterized 
as the ratio between the armored area of the vehicle that is not able to resist certain 
threat, and the total external area. Add-on armor is usually composed of juxtaposed 
ceramic tiles, glued onto aramid or polyethylene, forming a ceramic ballistic mosaic 
on these polymeric materials. The ballistic efficiency is compromised as closer to 
the edge the ceramic tile is hit by a projectile (edge effect). Thus, the tiles must have 
the smallest dimensions that enable their effective use against a given threat, not 
compromising the vulnerability. To minimize edge effect, ceramic devices were de-
veloped to protect the area close to the interface between the tiles and the interface. 
The use of this ceramic devices increased the armor ballistic  efficiency.
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INTRODUÇÃO

Duas características tornam a alumina um dos materiais cerâmicos mais utili-
zados no mundo para aplicações balísticas: (1) a grande disponibilidade e (2) sua 
dureza elevada (ASSIS, 2007). A facilidade de processamento e a abundância da 
alumina tornam o seu preço muito vantajoso quando comparado a outros materiais 
cerâmicos utilizados em blindagem. No entanto, a alumina apresenta massa espe-
cífica mais elevada que esses materiais (carbeto de boro, carbeto de silício), o que 
a torna a solução ideal para situações em que o peso da blindagem não seja um 
fator crítico, como no caso de veículos blindados (JAMES, 2002).  

As blindagens de veículos militares modernos são avaliadas não apenas 
quanto à capacidade de resistir a uma determinada ameaça, por meio de corpos 
de prova, mas pela vulnerabilidade do veículo, caracterizada como a relação entre 
a área da blindagem veicular que não é capaz de resistir a esta dada ameaça e a 
área externa total, conforme preconizado pela AEP-55, norma que estabelece os 
procedimentos de testes para fins de avaliação segundo a norma STANAG 4569. 

As blindagens adicionais visam aumentar o nível de proteção de um veícu-
lo por meio de sua montagem e desmontagem rápida, garantindo que não haja 
peso adicional quando desnecessário. São, geralmente, compostas por peças ce-
râmicas justapostas sobre aramida ou polietileno, formando sobre estes materiais 
poliméricos um mosaico balístico cerâmico. A dimensão das peças deste mosaico 
deve obedecer a um compromisso entre a eficiência da peça cerâmica isolada, e 
a área vulnerável resultante de um impacto sobre uma dessas peças. Neste con-
texto, é importante ressaltar que uma dada peça terá maior eficiência, para o mes-
mo nível de densificação e a mesma microestrutura do material cerâmico, quanto 
maior forem suas dimensões. No entanto, a área vulnerável após o disparo será do 
tamanho da peça atingida (HAZELL, et al., 2008). Assim, as peças devem possuir 
as menores dimensões que possibilitem sua utilização com eficiência contra dada 
ameaça, minimizando o impacto na vulnerabilidade. Para reduzir a probabilidade 
de que um impacto balístico ocorra em uma posição na qual a resistência da peça 
é reduzida, foram desenvolvidos dispositivos cerâmicos para a proteção da área 
próxima a interface entre as peças e também desta interface.

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os materiais utilizados foram: (1) alumina tipo APC-2011 SG, com tamanho 
médio de partícula de 3mm; (2) alumina tipo A-1000 SG, com tamanho médio de 
partícula de 0,3 mm; (3) nióbia HP da Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera-
ção (CBMM) com tamanho médio de partícula de 0,3 mm, utilizada como aditivo de 
sinterização; e (4) o polietilenoglicol de peso molecular 400, utilizado como ligante.  
Para determinação do tamanho médio de partículas foi empregado o analisador de 
partículas CILAS1064, que se baseia no espalhamento de laser de fontes sequen-
ciadas e posicionadas a 0° e 45º.

O processo de fabricação das amostras consistiu na mistura, em porcentagem 
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peso, de 96% de pó de alumina, 4%de nióbia e 1,3% de polietilenoglicol (PEG). Em 
seguida, a mistura foi colocada em uma estufa para secagem. O pó seco foi desa-
glomerado e posteriormente peneirado. As peças foram uniaxialmente prensadas 
por meio do método dos dois punções móveis e da camisa flutuante, sob pressão 
de 30 MPa. O corpo verde foi sinterizado na temperatura de 1400º C por um perí-
odo de 3 horas. 

 A densidade das amostras sinterizadas foi calculada por meio da norma NBR 
6220, da ABNT, baseada no princípio de Arquimedes. A medida das massas foi 
realizada em uma balança digital com aproximação de 1 X 10-3 g sob temperatura 
constante.

A análise do tamanho de grão se deu por meio do método das interseções, a 
partir das imagens obtidas por Microscópio Eletrônico de Varredura com ampliação 
de 15.000 vezes e aceleração do feixe de 30 keV.

Os ensaios balísticos foram realizados no Centro de Avaliações do Exército, 
na Linha de Tiro IV, com auxílio de estativa com receptor universal com provete 
de precisão calibre 7,62 mm e munição calibre 7,62 x 51 mm comum. Os disparos 
foram realizados a uma distância de 15 metros.

Para a definição de uma penetração ou perfuração foi adotado o “Critério do 
Exército” segundo o qual uma perfuração ou penetração completa ocorre quando 
a luz emitida por uma lâmpada passa por um orifício provocado pelo projétil ou um 
seu fragmento, ou ainda se a parte do fragmento ou a ponta do projétil pode ser 
vista na face posterior da blindagem (MASCIANICA, 1959). 

Foram empregadas nos testes balísticos amostras produzidas a partir de composi-
ções com a alumina tipo APC-2011 SG (composição 1) e alumina tipo A-1000 SG (com-
posição 2), montandas sobre a aramida com as características apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 -Propriedades da aramida

Tipo de fio
Densidade 

linear

Tipo de 

tecimento

Densidade do 

tecido (trama e 

urdume)

Gramatura seca 

(g/m2)

Espessura do 

tecido (mm)

KevlarR29 3000 denier Plano 16 – 18 epi 413 – 465 0,53 – 0,65 
 
epi  - ends per inch – fios por polegada

denier – massa em gramas para 9000 m de fio

As figuras 1 e 2 apresentam as diferentes confi gurações dos mosaicos balís-1 e 2 apresentam as diferentes confi gurações dos mosaicos balís- e 2 apresentam as diferentes configurações dos mosaicos balís-
ticos preparados para fins de ensaio.

Figura 1 – Mosaico balístico sem proteção na interface a) plano b) convexo
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Figura 2 – Mosaico balístico com proteção na interface a) plano b) convexo

Os alvos utilizados constituíram um sistema de blindagem formado por um 
mosaico composto por três peças cerâmicas (planas ou côncavo-convexas),sem 
ou com proteção de interface, coladas com poliuretano (SIKAFLEX) sobre uma 
placa com oito camadas de aramida. O conjunto peças cerâmicas – aramida foi 
colocado sobre uma placa de alumínio. Sobre o cerâmico foram colocadas duas ca-
madas de aramida com a finalidade de reter ao máximo os fragmentos cerâmicos, 
visto que a proteção balística proporcionada por essas camadas é desprezível. A 
figura 3 ilustra o sistema de blindagem  dos alvos utilizados.

A tabela 2 apresenta as características das peças cerâmicas utilizadas nos 
mosaicos balísticos.

Tabela 2 – Amostras utilizadas nos testes balísticos

FUNÇÃO NO MOSAICO GEOMETRIA MASSA (g)
TIPO DE ALU-

MINA

Base
Plana 50

A-1000
Convexa 50

Proteção de interface Angulada 18 APC-2011

Figura 3 – Esquema da montagem dos mosaicos e dos alvos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nível de densificação dos cerâmicos
A densificação alcançada por cada tipo de peça utilizada é apresentada na 

tabela 3. Conforme esperado, as peças utilizadas como base no mosaico balístico 
(planas ou convexas) apresentaram nível de densificação maior do que o apresen-
tado pelas peças utilizadas para a proteção de interface, dado que a composição 
utilizada na sinterização das primeiras se baseia em alumina com menor tamanho 
de partícula e, consequentemente, maior força motriz para sinterização, em virtude 
de possuir maior área superficial (GERMAN, 2010 ).

Tabela 3 – Massa específica e nível de densificação das amostras cerâmicas 

Tipo de Peça (função no mosaico) Massa Específica (kg/cm3) Densificação (% densidade teórica)
Base 3,79 + 0,04 94,67 + 0,87
Proteção de interface 3,55 + 0,02 88,66 + 0,47

A opção por utilizar a composição baseada em alumina mais grosseira para 
as peças da proteção de interface deveu-se ao fato de que, na propagação da onda 
de choque gerada pelo impacto balístico, quanto maior a impedância de choque 
(produto da densidade pela velocidade do som no material - ρC) do material que 
recebe o impacto em relação à impedância do material na interface posterior ao 
impacto, maior a magnitude da onda trativa refletida nesta interface e maior o dano 
provocado no material cerâmico por esta onda refletida (MEYERS, 1994). Assim, 
um material com menor densidade (ρ) na face de impacto proporcionará uma me-
nor diferença entre as impedâncias de choque e, consequentemente, menos dano 
a este material.

Tamanho de grão das amostras
A tabela 4 apresenta a medida do tamanho de grão, calculado pelo método 

das interseções, a partir de imagens obtidas por microscopia (figura 4) eletrônica 
de varredura com ampliação de 15.000x e velocidade do feixe de 30 kV, com base 
na média obtida a partir de amostras retiradas de 3 peças produzidas utilizando-se 
a composição 1 ou a composição 2.  Observa-se que o tamanho médio de grão cal-
culado para as peças da composição 2 são aproximadamente metade do valor do 
tamanho médio dos grãos das peças da composição 1. Na sinterização, a redução 
da energia livre do sistema ocorre por meio de dois mecanismos que competem 
entre si: (1) a densificação associada à eliminação de poros; (2) o crescimento de 
grão. Ademais, o tamanho médio das partículas na composição inicial exerce gran-
de influência no processo de sinterização, visto que há mais energia de superfície 
livre para as composições com menor tamanho médio (GERMAN, 2010). Assim, o 
menor tamanho médio de grão observado nas peças sinterizadas a partir da com-
posição 2 já era esperado. As amostras produzidas a partir da composição 2, se- já era esperado. As amostras produzidas a partir da composição 2, se-2, se-
gundo a equação de Hall-Petch, apresentam maior resistência mecânica e dureza 
quando comparadas com aquelas produzidas a partir da composição 1 (HANSEN, 
2004). 
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Tabela 4 – Análise do tamanho de grão 
Composição1 Composição2

Tamanho médio dos grãos (mm) 3,17 1,61
Desvio Padrão(mm) 0,20 0,20

Intervalo de confiança (mm)
Limite Superior 3,18 Limite Superior 1,62
Limite Inferior 3,17 Limite Inferior 1,60

Figura 4- Microestrutura das peças sinterizadas com a composição 1 (a) e 2 (b)

A velocidade de propagação do som nas amostras foi calculada por meio da seguinte equação.

ão

onde, E é o módulo de elasticidade e ρ é a massa específica (densidade).

O módulo de elasticidade foi calculado utilizando a seguinte equação, obtida 
por TRINDADE, 2012, para cerâmicos à base de alumina.

E = E0 (1 - b1P + b2P
2)             (2)

onde, E0 = 342,18,  P = 1 – densificação/100, b1 = 1,95, b2 = 0,17.
 

Os resultados obtidos para E e C e para a impedância de choque (ρC) são apresentados 
na tabela 5 para as amostras produzidas pelas duas composições.

Tabela 5 – Propriedades das composições sinterizadas

E (MPa) C (m/s) Impedância de Choque
Composição 1 267,27 8670 30800
Composição 2 306,80 8990 34100

Analisando-se a tabela 5, observa-se que as amostras sinterizadas com a com-
posição 1, utilizadas como proteção de interface, possuem menor impedância de 
choque que as sinterizadas pela composição 2.  Este resultado confirma a hipótese 
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de que a onda refletida na interface entre o material cerâmico e o poliuretano terá 
maior amplitude nas peças sinterizadas pela composição 2 (base do mosaico) do 
que naquelas sinterizadas pela composição 1 (proteção de interface).  

Ensaio Balístico
A tabela 6 apresenta os resultados obtidos para os mosaicos constituídos por 

peças planas com e sem proteção de interface atingidas sobre a interseção entre 
três peças. Observa-se que os mosaicos sem proteção de interface foram perfura-
dos e aqueles com a proteção de interface resistiram ao impacto. 

Tabela 6 – Resultados dos ensaios balísticos

Geometria das peças do 

mosaico

Proteção de interface 

(sim/não)
Velocidade (m/s)

Perfuração completa 

(sim/não)

Plana

Não 835 S

Não 830 S

Não 836 S

Sim 826 N

Sim 833 N

Sim 834 N

Convexa

Não 829 S

Não 832 S

Sim 831 N

Sim 825 N

Sim 832 N

A tabela 7 apresenta a massa de água necessária para preencher a deforma-
ção das placas de alumínio dos mosaicos não perfurados. Constata-se que os mo-
saicos formados por peças com face de impacto convexa absorveram mais energia 
que os mosaicos de peças planas (menor massa de água na deformação significa 
menor volume deslocado e menos energia transmitida para o alumínio). Cabe salien-
tar que os dados da tabela 7 apresentam esta tendência, mas não permitem afirmar 
com significância estatística que a deformação observada no caso plano é menor 
que a apresentada no caso convexo. No entanto, considerando os dados obtidos nos 
ensaios balísticos e os resultados obtidos por GOMES, 2004-e TRINDADE, 2012, 
pode-se inferir que os mosaicos com superfície de impacto convexa apresentarão 
melhor resistência balística que os planos, conforme indicado na tabela 7.

Tabela 7 – Resultados dos ensaios balísticos
Geometria das peças do mosaico Massa de água na deformação do alumínio (g) Média Desvio Padrão

Plana

16,8

19,9 3,723,5

19,4

Convexa

11,1

16,3 4,820,7

17,2
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A figura 5 dá indícios do mecanismo que proporciona eficiência à proteção de 
interface. Constata-se, da análise do corpo de prova após o impacto, que o alvo foi 
atingido sobre a proteção de interface, que desviou o projétil para uma região do 
corpo de provas sem peças cerâmicas, abaixo e a direita da proteção de interface, 
ocorrendo então a perfuração. Caso o mosaico cobrisse toda a superfície da ara-
mida, como ocorre nas blindagens adicionais acabadas, o projétil teria sido parado 
pela aramida, dado que sofreria mais dano ao interagir com o material cerâmico 
que estaria no caminho entre o ponto de impacto e o local da perfuração. Neste tra-
jeto o projétil não só teria sua velocidade reduzida, como seria erodido e fragmen-
tado, resultando em significativa redução da energia a ser absorvida pela aramida.

Figura 5 - Desvio do projétil pela proteção de interface

CONCLUSÃO

No decorrer do trabalho, constatou-se que a introdução de um dispositivo de 
proteção de interface sobre um mosaico balístico cerâmico, confere maior resistên-
cia balística a uma peça cerâmica com dimensões reduzidas, mitigando o efeito de 
aresta.

Cabe ressaltar que a utilização de um meio de fixação do cerâmico na arami-
da e da proteção de interface nas peças do mosaico com impedância de choque 
mais próxima da impedância do material cerâmico, em substituição ao poliuretano, 
proporcionará resultados ainda melhores, dado que resultará em menor fragmen-
tação e maior quantidade de fragmentos mantidos em posição (SUJIROTE, 2008).
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