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RESUMO

Polímeros de alto desempenho apresentam excelentes propriedades e, em 
consequência, têm encontrado grande aplicação em proteções balísticas. Entre-
tanto, a exposição aos agentes ambientais pode causar alterações nas cadeias 
macromoleculares dos polímeros, influenciando as propriedades dos mesmos, po-
dendo degradá-los, diminuindo a sua vida útil. Neste trabalho estudou-se a influ-
ência da exposição aos agentes ambientais no comportamento mecânico e balís-
tico de compósitos produzidos com fibra de polietileno de ultra alto peso molecular 
(UHMWPE), através da exposição do compósito à umidade, solução salina e radia-
ção ultravioleta (UV). O material foi avaliado por meio de ensaios físico-químicos 
(espectroscopia no infravermelho, FTIR, análise termogravimétrica, TGA, e calori-
metria diferencial de varredura, DSC), ensaio de tração da fibra e ensaio balístico, 
complementado pelo exame por microscopia eletrônica de varredura (MEV) das 
fibras fraturadas no ensaio. Os resultados dos ensaios mecânico e balístico foram 
relacionados com os resultados dos ensaios físico-químicos, procurando-se asso-
ciar os comportamentos mecânico e balístico com as alterações macromoleculares 
induzidas pelos agentes ambientais.

Palavras-chave: Comportamento balístico, ensaios físico-químicos, 
UHMWPE, envelhecimento.

ABSTRACT

High performance polymers exhibit excellent properties and, consequently, 
have found many application in ballistic protection. However, exposure to environ-
mental agents can cause changes in the macromolecular chains of polymers, in-
fluencing their properties, what may degrade them, decreasing their useful life. In 
this paper was studied the influence of exposure to environmental agents on me-
chanical and ballistic behavior of composites made of ultra-high molecular weight 
polyethylene fiber (UHMWPE), by exposing the composite to temperature, humi-
dity, ultraviolet (UV) and saline bath. The material was evaluated by physical-che-
mical testing (infrared spectroscopy, FTIR; thermogravimetric analysis, TGA; and 
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differential scanning calorimetry, DSC), fiber tensile testing, and ballistic testing, 
supplemented by scanning electron microscopy (SEM) examination. The results of 
mechanical and ballistic tests were related to the results of physical-chemical tests, 
searching to link the mechanical and ballistic behaviors with the macromolecular 
alterations induced by environmental agents. 

Keywords: Ballistic behavior, physical-chemical test, UHMWPE, aging.

INTRODUÇÃO

Blindagem balística é todo material ou sistema projetado especialmente para pro-
teger pessoas e/ou veículos do impacto de projéteis, podendo ser metálica ou não 
metálica, rígida ou flexível , e opaca ou transparente.

O Homem, desde a antiguidade, tem utilizado materiais têxteis para a fabricação 
de proteções contra diversas ameaças e o aumento, ao longo dos tempos, do peso 
destas proteções produziu uma redução na mobilidade do combatente (Alves et al. 
2004; Chabba et al. 2007; Chin 1999).

Diversos tipos de fibras, sob a forma de tecidos ou de não tecidos, vêm sendo 
empregadas, desde a Segunda Guerra Mundial, na fabricação de proteções balísticas, 
sendo que, atualmente, as mais empregadas, devido à baixa densidade e à alta te-
nacidade, são as poliméricas, especialmente as de poliaramida e/ou de polietileno de 
ultra alto peso molecular (UHMWPE) (Alves et al., 2004; Chabba et al., 2007; Prat et 
al., 2012). As fibras de UHMWPE, em relação às de aramida, são mais resistentes à 
irradiação ultravioleta (UV) e à exposição à produtos químicos, sendo empregadas em 
blindagens balística para proteção pessoal (coletes e capacetes), artigos desportivos, 
cabos, em especial de uso naval, redes etc. (Marissen, 2011).

As blindagens são empregadas em áreas onde ficam expostas a diversos 
agentes ambientais (luz solar, chuva, calor, radiações etc.). É sabido que os po-
límeros podem, após exposição ao ambiente, apresentar alterações na cadeia 
macromolecular, o que pode produzir, como consequência, modificações nas pro-
priedades físico-mecânicas do material, ocasionando descoloração, fissuramento, 
perda de brilho, queda de resistência mecânica, entre outros (Fechine et al. 2006; 
Li et al. 2012; Meyers & Chawla 2009). 

O presente trabalho está incluído em uma linha de pesquisa dos Cursos de 
Graduação e de Pós Graduação em Materiais do IME, que vem sendo desenvolvi-
da desde 2002, objetivando um aumento de conhecimentos sobre o desempenho 
de blindagens poliméricas após sua exposição a agentes ambientais. Na pesquisa 
foi estudado o comportamento balístico de um compósito de polietileno de ultra alto 
peso molecular (UHMWPE) projetado como blindagem Classe II, após exposição 
aos agentes ambientais (água deionizada aquecida, solução salina e radiação ul-
travioleta).
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EXPERIMENTAL

Material
No presente trabalho foi estudado um compósito de UHMWPE projetado para 

apresentar uma densidade superficial que permitisse um desempenho balístico se-
melhante ao de uma blindagem Classe II, conforme NIJ 0108 (National Institute 
of Justice, Departamento de Justiça, USA, 1985). O compósito de UHMWPE foi 
fabricado com 32 camadas sobrepostas de Spectra Shield SA-1211® (Honeywell 
Advanced Fibers and Composites, Colonial Heights, VA, USA), tendo uma densida-
de superficial de, aproximadamente, 3kg/m2.

O Spectra Shield SA-1211®, “tecido não tecido” (non-woven fabric), é formado 
pela união de duas lâminas (camadas) de fibras de polietileno de ultra alto peso 
molecular (UHMWPE) com cadeia estendida, tipo Spectra® (patenteadas), dispos-
tas cruzadas, uma em relação à outra, na orientação 0o/90o, intercaladas com uma 
película de poliuretano e revestidas por uma resina termoplástica (figura 1a).

O Spectra Shield SA-1211® foi extraído de um colete de proteção balística pro-
duzido pela empresa Glágio do Brasil (Belo Horizonte, MG), adquirido pelo Exército 
Brasileiro e fornecido pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx) na condição “como 
recebido”, isto é, sem ter sido utilizado. Na figura 1b está mostrado o colete de proteção 
de onde foi extraído o material estudado e na figura 1c está indicado, por uma seta ver-
melha, o Spectra Shield SA-1211® após sua retirada da parte interna do colete.

Figura 1 – Material fornecido: (a) desenho esquemático do Spectra Shield® SA-1211; (b) fotografia do colete 
como fornecido pelo CTEx; (c) fotografia do Spectra Shield SA-1211® após retirada da parte interna do colete 

(seta vermelha).

As propriedades comerciais do Spectra Shield® SA-1211 estão apresentadas 
na figura 1.

Tabela 1 - Propriedades comerciais do Spectra Shield® SA-1211

Propriedade Valor

Coloração Branca

Temperatura de fusão (°C) 147

Densidade superficial (g/m²) 95±10

(Honeywell, 2007, 2012)
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Exposição aos agentes ambientais
O material estudado, sob a forma de  placas retangulares do compósito de 

UHMWPE com dimensões de 100mm x 150mm, a serem empregadas como alvos 
balísticos, e de placas quadradas constituídas por uma única camada de Spectra 
Shield SA-1211® com 320mm de lado, a serem utilizadas na confecção de corpos 
de prova para os ensaios de caracterização, foi separado em 4 (quatro) grupos, 
permanecendo um “como recebido”, considerado “como referência”, enquanto que 
os demais foram expostos aos agentes ambientais, água deionizada aquecida, 
solução salina aquecida e radiação ultravioleta.

As exposições higrotérmicas em água deionizada e em solução salina foram 
realizadas em um equipamento de “banho-maria” Quimis, modelo Q334-MT8, con-
forme a norma ASTM D570-98 (American Society for Testing and Materials, 1998). 
A imersão das amostras em água deionizada, foi realizada nas temperaturas de 
35ºC e de 50°C, por um período de 60 dias. Para a imersão em solução salina 
foi empregada uma solução de suor sintético, preparada de acordo com a norma 
ABNT NBR 12848 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1998), na tempera-
tura de 35ºC por 60 dias. 

A exposição à radiação ultravioleta (UV) foi realizada de acordo com a nor-
ma ASTM G154-06 (American Society for Testing and Materials, 2006), em uma 
câmara marca Comexim modelo C-UV – Sistema acelerado de envelhecimento 
para não metálicos – Ultravioleta “B”. Lâmpadas fluorescentes da marca Phillips 
FS-40 com intensidade de 12,4 W/m² foram usadas como fonte de radiação UV 
(comprimento de onda 300nm~320nm). A irradiação UV foi executada em ciclos 
de condicionamento com duração de 8 horas na temperatura de 50°C. Cada ciclo 
de 8 horas compreendeu 4 horas de exposição contínua à radiação UV seguidas 
por 4 horas de condensação de umidade a 100% (sem radiação UV). As amostras 
foram expostas em uma única face, em tempos totais de 150h e 300h de exposição 
à radiação UV. 

Caracterização
As alterações induzidas no compósito de UHMWPE, pela exposição aos 

agentes ambientais, água deionizada aquecida, solução salina aquecida e radiação 
ultravioleta, foram avaliadas por meio de ensaios físico-químicos (espectroscopia 
no infravermelho, FTIR, análise termogravimétrica, TGA, e calorimetria diferencial 
de varredura, DSC) e de tração da fibra complementado pelo exame, por microsco-
pia eletrônica de varredura (MEV), das superfícies de fratura das fibras ensaiadas. 
Uma amostra por grupo de avaliação (condição de exposição) foi retirada para 
cada ensaio físico-químico.

As modificações induzidas na estrutura do UHMWPE foram analisadas e cor-
relacionadas com os resultados dos ensaios mecânicos da fibra.

A espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foi exe-
cutada, antes e após exposição aos agentes ambientais, em um espectrômetro 
marca Perkin-Elmer, modelo Spectrum 100, na região entre 4000 cm-1 e 650 cm-1, 
empregando-se a técnica de refletância total atenuada (ATR). Os espectros de IR, 
em transmitância, foram obtidos diretamente na face do compósito de UHMWPE 
exposta aos agentes ambientais, com resolução de 4cm-1 e 40 varreduras em cada 
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ensaio, tendo sido processados em um gerenciador de dados Perkin-Elmer mode-
lo Spectrum Express. As variações (transformações) que ocorreram nas bandas 
características do polietileno, devido a sua exposição aos agentes ambientais, fo-
ram acompanhadas por meio de um índice de oxidação (IO) conforme a norma 
ISO 5834-4:2005 (International Organization for Standardization, 2005). O IO foi 
calculado pela relação entre as absorções nas faixas de 1650 a 1850 cm-1 (faixa 
de absorção referente à vibração de estiramento da carbonila) e 1330 a 1396 cm-1 

(referente à deformação simétrica do metileno).

IO = A (entre 1650 - 1850cm-1) / A (entre 1330 - 1396cm-1), onde:
A (1650 - 1850cm-1) = Intensidade sob o pico referente à absorbância em 1720cm-1-e
A (1330 - 1396cm-1) = Intensidade sob o pico referente à absorbância em 1370cm-1.
(ISO 5834-4, 2005)

A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada em um equipamento Shimadzu 
modelo TGA-50H, dispondo de um par termoelétrico de cromel-alumel e de um siste-
ma computadorizado de análise.  Amostras dos compósitos pesando cerca de 4,5 mg, 
foram aquecidas de 30ºC a 650ºC, sob atmosfera de nitrogênio com fluxo de 30mL/
min, na velocidade de 20ºC/min. Foram determinadas, para cada grupo de avaliação, 
a temperatura de máxima taxa de perda de massa (Td), considerada esta igual à do 
“pico” de máxima intensidade na primeira derivada da curva termogravimétrica (TGA).

A calorimetria diferencial de varredura (DSC) dos compósitos de UHMWPE foi 
realizada de acordo com a norma ASTM D3418-08 (American Society for Testing and 
Materials, 2008), em um equipamento Shimadzu, modelo DSC-50 com um sistema 
computadorizado de análise. Amostras dos compósitos, pesando aproximadamente 
6,0 mg, foram submetidas, sob um fluxo de nitrogênio de 20mL/min, a um ciclo de 
aquecimento de 30°C à 200°C em uma taxa de aquecimento de 10°C/min. Foi determi-
nado, para cada grupo de avaliação, o grau de cristalinidade (Xc), em função do calor 
de fusão total, calculado pela equação abaixo:

Xc (%) = (DHm / DHm’) 100, onde:
DHm = calor de fusão de cada amostra envelhecida, em cada situação;

DHm’ = calor de fusão para o polietileno 100% cristalino, considerado igual a 290J/g (Cane-
varolo Jr, 2006)

O ensaio de tração das fibras Spectra® foi realizado, na temperatura ambien-
te, em um analisador termodinâmico-mecânico, marca TA Instruments modelo DMA 
Q800, segundo a norma ASTM C1557-03 (American Society for Testing and Materials, 
2003), no módulo força controlada (tensile mode), com taxa de aplicação de carga de 
0,06N/min até 18N, antes e após exposição aos agentes ambientais. Foram ensaiados, 
no mínimo, 5 corpos de prova por grupo de avaliação, confeccionados com uma única 
fibra retirada da camada frontal do compósito de UHMWPE. (Spectra Shield SA-1211®) 
O diâmetro médio das fibras foi obtido estatisticamente, medindo-se o diâmetro de  12 
fibras retiradas aleatoriamente em cada grupo de avaliação, utilizando-se um microscó-
pio óptico Leica, modelo DMI 5000 e do software Leica Application Suite (LAS).
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O exame fratográfico das superfícies de fratura das fibras de UHMWPE, após os 
ensaios de tração e balístico, foi realizado em um microscópio eletrônico de varredu-
ra FEI, modelo QuantaTM 250 FEG. As superfícies de fratura, antes do exame, foram 
recobertas com carbono, em uma câmara de vácuo. No exame fratográfico foram de-
terminados os mecanismos de fratura das fibras de UHMWPE fraturadas em tração, 
visando determinar se a exposição aos agentes ambientais influenciou o modo de fra-
tura do polímero.

Avaliação balística
O ensaio balístico, antes e após exposição aos agentes ambientais, foi rea-

lizado de acordo com a norma NIJ Standard 0108.01 (National Institute of Justice, 
Departamento de Justiça, USA, 1985), com munição de 9 mm FMJ, projétil de 8,0g 
de massa e velocidade de 358±12 m/s, tendo sido ensaiado um alvo por grupo de 
avaliação. Cada alvo, apoiado em um bloco de argila especial (plastilina), foi sub-
metido a 1 (um) impacto no seu centro, com incidência de 0o a uma distância de 
5m. O impacto balístico, no compósito exposto à radiação UV, foi realizado na face 
irradiada. O desempenho balístico da blindagem foi analisado considerando-se:
• i -  A falha da blindagem, isto é, se ocorreu ou não perfuração do alvo pelo projetil, 

de acordo com o Critério do Exército  (Zukas, 1982);
• ii- Avaliação dos danos produzidos no alvo pelo impacto balístico por meio de 

exame visual, a olho nu; e
• iii- Avaliação dos mecanismos de fratura das fibras de UHMWPE que sofreram 

ruptura no ensaio balístico, utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura. 
O exame fratográfico, independentemente da condição de exposição, foi realiza-
do em fibras extraídas da primeira camada do alvo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização físico-química e mecânica

A tabela 2 apresenta as propriedades do compósito de UHMWPE, determina-
das nos ensaios físico-químicos, antes e após exposição aos agentes ambientais.

Tabela 2 - Propriedades do compósito de UHMWPE determinadas nos ensaios físico-químicos.

Condição de exposição IO (%)
Temperatura de máxima taxa de 

degradação (°C)
Grau de cristalinidade (%)

“Como recebido” 108 479,6 62,0

Imersão em água a 35°C 125 484,3 70,1

Imersão em água a 50°C 128 473,2 64,9

Imersão em solução salina a 

35°C
116 486,5 69,5

Irradiação UV por 150h 166 483,1 81,2

Irradiação UV por 300h 162 485,5 81,0
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Verifica-se que a exposição aos agentes ambientais produziu modificações na es-
trutura macromolecular do UHMWPE, observando-se, de um modo geral, que o grau 
de cristalinidade do polímero aumentou com a exposição aos agentes ambientais. Esta 
maior cristalinidade pode ser atribuída à cisão das cadeias, conforme indicado pelo cres-
cimento no IO, uma vez que cadeias mais curtas facilitam a reorganização molecular, 
face terem maior capacidade de empacotamento (Suarez et al., 2000). 

Observa-se, ainda, que as propriedades físico-químicas do UHMWPE, após as ex-
posições higrotérmicas na temperatura de 35o C, tanto em água deionizada, como em 
solução salina, são semelhantes, indicando que, nestas condições, a influência do agen-
te ambiental é relativamente pequena. Verifica-se, ainda, que o aumento da temperatura, 
de 35oC para 50oC, produziu um crescimento na degradação térmica do UHMWPE e 
uma redução na cristalinidade, sugerindo que as alterações ocorridas são controladas 
principalmente pela temperatura.

Verifica-se, adicionalmente, que o UHMWPE, após exposição à radiação UV, apre-
sentou, quando comparado com o exposto aos demais agentes ambientais, uma maior 
variação nas propriedades físico-químicas que independeu, praticamente, do tempo de 
exposição. A exposição à radiação UV, em face da sua elevada energia, produziu uma 
maior cisão no material, aumentando a quantidade de cadeias mais curtas o que, como 
consequência, possibilitou a obtenção de um material com um melhor ordenamento es-
trutural, ou seja, com uma maior cristalinidade. 

Pode-se sugerir, considerando a penetração da radiação UV produz no material por 
um processo oxidativo resultante da difusão do oxigênio através a espessura do material 
e a sua combinação com os radicais livres gerados no polímero pela exposição à radia-
ção UV, que a profundidade das alterações macromoleculares resultantes da exposição 
UV por 300h foi semelhante a da exposição por 150h, ou seja, a diferença entre os tem-
pos de exposição não foi suficiente para produzir, no polímero, modificações macromole-
culares mais sensíveis e em diferentes profundidades (De Paoli, 2009).

A tabela 3 apresenta os valores médios das propriedades em tração (limite de re-
sistência, deformação na ruptura e limite de elasticidade) das fibras Spectra® retiradas do 
compósito de UHMWPE (Spectra Shield SA-1211®), antes e após exposição aos agentes 
ambientais.

Tabela 3 - Valores médios das propriedades em tração das fibras Spectra ® retiradas do compósito de 
UHMWPE (Spectra Shield SA-1211®), para cada condição de exposição.

Condição de exposição
σmax 

(MPa)

Desvio 

padrão 

σmax

εmax 

(%)

Desvio 

padrão 

εmax

E (GPa)
Desvio 

padrão E

“Como recebido” 1162,4 332,0 1,0 0,3 115,7 7,0

Imersão em água a 35°C 1002,1 267,4 0,9 0,3 110,4 9,0

Imersão em água a 50°C 1029,4 229,3 0,9 0,2 113,1 7,8

Imersão em solução salina a 35°C 996,1 324,2 0,9 0,3 114,4 9,8

Irradiação UV por 150h 996,0 335,9 0,9 0,3 118,0 6,0

Irradiação UV por 300h 688,1 140,4 0,6 0,1 121,0 9,9



43 2o Trimestre de 2015 – 

Foi observado que a fibra Spectra®, antes e após exposição aos agentes am-
bientais, apresentou em tração um comportamento linear elástico, mostrando, mes-
mo na condição “como recebido”, baixas propriedades mecânicas quando compa-
radas aos valores apresentados comercialmente para a fibra Spectra®, de 3,25 GPa 
de limite de resistência e de 2,9% de alongamento (Honeywell, 2008). Os baixos 
valores de deformação indicam que a fibra apresentou um modo frágil de fratura.

Verifica-se, também, que o módulo de elasticidade da fibra “como recebido” 
é semelhante ao dos valores comerciais, de cerca de 116GPa (Honeywell, 2008, 
2010).

O comportamento mecânico pode ser relacionado, de uma maneira geral, 
com as alterações induzidas na estrutura da cadeia polimérica devido a exposição 
da fibra de UHMWPE aos agentes ambientais conforme indicado pela variação 
dos valores das propriedades físico-químicas. A redução da plasticidade em tração, 
pode ser atribuída à ocorrência de degradação oxidativa, conforme indicado pelo 
aumento observado no IO (Fejdys, 2011; Liu, 2005), bem como, a uma possível di-
minuição da massa molecular do polímero (não apresentada no presente trabalho), 
enquanto que o aumento da rigidez das fibras está relacionado com um aumento 
de cristalinidade no material (Mohamed, 2008; Zhang, 2003).

 Adicionalmente, a redução nas propriedades pode ter sido devida, também, 
à existência de fibras com defeitos superficiais que foram originados do proces-
samento dos compósitos e/ou do processo de extração das fibras dos mesmos, 
especialmente considerando as pequenas dimensões das fibras (Holmes, 2009; Li, 
2012). Esta possibilidade está apoiada na observação de que a fibra extraída tem 
irregularidades superficiais, conforme mostrado na figura 2.

Figura 2 – Fotografia, por microscopia ótica, de uma fibra Spectra®, na condição “como recebido”, após a 
sua extração do compósito.

As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) das fibras 
de UHMWPE, Spectra®, fraturadas em tração antes e após exposição aos agentes 



44    – 2o Trimestre de 2015

ambientais, estão ilustradas na figura 3, onde são observados aspectos caracterís-
ticos da fratura de fibras poliméricas de alto módulo.

Figura 3 - Microfotografias típicas, por MEV, da fibra de UHMWPE, tipo Spectra®, após o ensaio de tração, 
nas condições de exposição: (a) “como recebido”; (b) imersão em água a 35oC; (c) imersão em água a 50oC; 

(d) imersão em solução salina a 35oC; (e) irradiação UV por 150h; (f) irradiação UV por 300h.

Observa-se que a fibra Spectra®, apresentou, para todas as condições de 
exposição aos agentes ambientais, superfícies planas de fratura, em especial, as 
fibras expostas à radiação UV, caracterizando que estes materiais fraturaram de 
uma maneira frágil com baixa deformação (Li, 2012; Zhang, 2003, 2006).

Verifica-se que as superfícies das fraturas mostraram uma quantidade relati-
vamente pequena de microfibrilas que se projetam para fora das mesmas. A fibra Spectra 
na condição de “como recebido” mostra, quando comparada com as fibras dos demais 
grupos de avaliação, uma maior quantidade de fibrilas, indicando uma maior ductilidade .
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Estas observações no MEV estão de acordo com os resultados numéricos ob-
tidos no ensaio de tração e permitem sugerir que a vida útil das fibras de UHMWPE 
pode ser reduzida pela exposição a agentes ambientais, efeito observado principal-
mente na fibra irradiada a 300h.

Avaliação do comportamento balístico
Todos os alvos ensaiados balisticamente foram parcialmente perfurados e, 

em consequência, visando uma avaliação qualitativa do desempenho balístico de 
cada compósito de UHMWPE, foi medida, conforme o critério do Exército, a quanti-
dade de camadas do alvo que foram perfuradas pelo impacto do projetil.

A figura 4 e a figura 5 mostram fotografias das faces frontal e distal dos alvos, 
após o ensaio balístico, para as diferentes condições de exposição.

Figura 4 – Fotografias da face frontal dos alvos do compósito Spectra Shield SA1211®, após o ensaio balís-
tico, nas condições de exposição: (a) “como recebido”; (b) imersão em água a 35oC; (c) imersão em água a 

50oC; (d) imersão em solução salina a 35oC; (e) irradiação UV por 150h; (f) irradiação UV por 300h;
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Figura 5 – Fotografias da face distal dos alvos do compósito Spectra Shield SA1211®, após o ensaio balís-
tico, nas condições de exposição: (a) “como recebido”; (b) imersão em água a 35oC; (c) imersão em água a 

50oC; (d) imersão em solução salina a 35oC; (e) irradiação UV por 150h; (f) irradiação UV por 300h; 

Observa-se, na face frontal, a que recebeu o impacto balístico, a ocorrência 
de uma depressão fechada com o formato de uma cratera semiesférica que corres-
ponde à região danificada pelo impacto do projétil. Na face distal, face posterior do 
alvo, verifica-se a ocorrência de deformações plásticas nos tecidos e nas respecti-
vas fibras.

Os resultados do ensaio balístico, velocidade inicial do projétil, energia de 
impacto e quantidade de camadas perfuradas em cada alvo, estão apresentados 
na tabela 4.

Tabela 4 - Resultados do ensaio balístico dos compósitos de UHMWPE, Spectra Shield SA-1211®, para as 
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diversas condições de exposição.

Condição de exposição
Velocidade inicial 

(m/s)

Energia de im-

pacto (J)

Camadas perfuradas

Quantidade %
“Como recebido” 358,0 512,8 13 ~41

Imersão em água a 35°C 360,9 520,9 15 ~47
Imersão em água a 50°C 363,7 529,0 9 ~28

Imersão em solução salina a 35°C 356,1 507,2 13 ~41
Irradiação UV por 150h 363,4 528,3 15 ~47

Irradiação UV por 300h 358,5 514,0 14 ~44

Observa-se, à exceção do material imerso em água a 50°C, que a quantida-
de de camadas perfuradas não apresentou uma grande variação, indicando que 
a exposição aos agentes ambientais teve pequena influência sobre o desempe-
nho balístico dos alvos de UHMWPE. Assim, pode-se afirmar que a exposição aos 
agentes ambientais, nas condições estudadas neste trabalho, não comprometeu, 
de uma maneira geral, a funcionalidade das blindagens compósitas de UHMWPE. 

Observou-se, adicionalmente, que algumas das camadas frontais dos alvos 
expostos à radiação UV apresentaram alterações na sua coloração, indicando, 
conforme já constatado anteriormente, que os tempos de exposição UV não foram 
suficientes para que radiação UV penetrasse completamente a espessura do alvo. 
Assim, apesar das fibras sob ação do UV terem apresentado um aumento da fragi-
lidade no ensaio de tração (tabela 3), as camadas do compósito de UHMWPE não 
foram afetadas uniformemente, gerando assim um gradiente de degradação no 
alvo balístico a partir da face frontal, comprometendo as propriedades das cama-
das frontais, mas mantendo o desempenho balístico do alvo. 

 A menor quantidade de camadas perfuradas observadas no material imerso 
em água à 50°C está, provavelmente, relacionada com a grande quantidade de 
delaminações observadas no material nesta condição. A combinação de umidade 
com temperaturas mais altas é altamente nociva ao poliuretano, degradando-o e  
reduzindo sensivelmente a resistência interfacial, o que facilita a ocorrência de de-
laminações, o que, em consequência, aumenta a absorção de energia de impacto 
do projétil, reduzindo o número de camadas perfuradas (Bhatnagar 2006; Costa et 
al. 2002; Meyers & Chawla 2009).

A figura 6 mostra microfotografias típicas por microscopia eletrônica de var-
redura (MEV) de fibras de UHMWPE rompidas no impacto balístico, para todas as 
condições de exposição, onde são observados aspectos característicos da fratura 
de fibras.
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Figura 6 - Microfotografias típicas, por SEM, das fibras tipo Spectra®, retiradas dos compósitos de UHMWPE, 
após o ensaio balístico, nas condições de exposição: (a) “como recebido”; (b) imersão em água a 35°C; (c) 

imersão em água a 50°C; (d) imersão em solução salina a 35°C; (e) irradiação UV por 150h; (f) irradiação UV 
por 300h.

O exame por MEV mostra que as fibras fraturaram, principalmente, por cisa-
lhamento e com grande deformação plástica. Observou-se, também, a formação 
de microfibrilas, indicando que as fibras romperam, pelo menos em parte, por um 
esforço de tração, devido a propagação da onda de tensão ao longo da fibra, origi-
nada pelo impacto do projetil. Estes aspectos permitem concluir que a fratura dos 
alvos, no impacto balístico, ocorreu por uma combinação de esforços de cisalha-
mento e de tração. Verifica-se, ainda, que parte da energia cinética do projetil foi 
transformada em energia térmica, pois algumas fibras mostram indícios de fusão 
nas extremidades, indicando elevado dano térmico. (Greenhalgh et al., 2013; Lee, 
1994; Zhang, 1998)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise dos resultados experimentais obtidos neste trabalho, associada às 
informações presentes na literatura, pode-se inferir que: 

• O comportamento mecânico da fibra de UHMWPE foi influenciado pelas 
alterações moleculares induzidas no polímero devido a ação dos agentes 
ambientais;

• As fibras de UHMWPE apresentaram, de um modo geral, uma fratura frá-
gil;

•  Após exposição à radiação UV, houve redução na resistência e na plasti-
cidade da fibra de UHMWPE;

• A rigidez diminuiu para todas as condições de condicionamento higromé-
trico e aumentou após irradiação UV;

• O envelhecimento ambiental adotado neste estudo não alterou significati-
vamente o desempenho balístico dos compósitos de UHMWPE.  
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