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RESUMO

Este trabalho aborda estudos realizados sobre o comportamento de alvos de concre-
to especialmente projetados e submetidos a cargas de impacto balístico. São apresenta-
dos os efeitos desses impactos sobre o concreto e os resultados alcançados nos artigos 
apresentados. Constatou-se que a resistência à compressão e a espessura do concreto, 
e a dimensão máxima do agregado graúdo contribuem para o aumento da resistência ao 
impacto de alvos de concreto especial. O reforço do concreto também pode alterar a mag-
nitude dos danos gerados pelo impacto balístico.

Palavras-chave: concreto, impacto balístico, blindagem.

ABSTRACT

This paper presents studies about the behavior of concrete targets especially desig-
ned and subjected to impact loads. The effects of these impacts on concrete structures are 
exposed, as well as the results achieved in these studies. It was found that the com-
pressive strength and thickness of concrete, and the diameter of coarse aggregate 
have influence on increasing of impact resistance of special concrete targets. The 
strengthening of concrete can also change the level of the damage generated by 
the ballistic impact.
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INTRODUÇÃO

O estudo do comportamento de estruturas de concreto tem uma grande im-
portância para os objetivos nacionais de defesa estabelecidos pela Política de De-
fesa Nacional (Brasil, 2005) e para as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa 
(Brasil, 2008), pois grande parte das instalações físicas envolvidas nesses dois 
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instrumentos legais é composta por estruturas de concreto.
A aprovação da Estratégia Nacional de Defesa (Brasil, 2008) orientou diver-

sos planejamentos do Exército Brasileiro (EB) que culminaram no Projeto de Força 
do Exército Brasileiro (PROFORÇA) (Brasil, 2011), cuja prioridade contempla os 
projetos estratégicos indutores da transformação do Exército. Dentre os projetos 
estratégicos, pode-se citar: o Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estraté-
gicas Terrestres (PROTEGER), o Sistema Integrado de Monitoramento de Frontei-
ras (SISFRON) e a Defesa Cibernética.

A maioria das Organizações Militares das Forças Armadas e das instalações 
de órgãos de segurança pública dos três níveis da Federação (Federal, Estadual e 
Municipal) também é constituída por edificações de concreto.

O estudo do comportamento do concreto sob ações de impacto, tais como 
impactos balísticos e cargas explosivas, proporciona informações relevantes sobre 
como aumentar o nível de proteção e segurança de estruturas importantes para a 
defesa do país. 

A pesquisa científica voltada para o desenvolvimento de um concreto especial 
que seja capaz de manter a estabilidade e integridade das edificações, quando 
submetido às ações de impacto, converge para os objetivos do PROFORÇA e é 
essencial para a transformação não só do EB, mas também do país, no que diz 
respeito à segurança de sua infraestrutura e edificações.

O emprego dual também está presente na referida pesquisa científica. As 
estruturas de concreto resistentes a impactos balísticos e cargas explosivas, tais 
como presídios, delegacias, aquartelamentos e demais edificações governamen-
tais ou não, podem ser empregadas nas atividades de Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO) e de segurança pública em grandes centros urbanos com elevados índices 
de violência, proporcionando uma maior segurança para os usuários destas insta-
lações.

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica de 
diferentes estudos sobre o comportamento de concretos especiais submetidos a 
impactos balísticos, incluindo seus resultados e sua análise.

IMPACTO BALÍSTICO E SEUS EFEITOS SOBRE O CONCRETO

Segundo Bangash (2009), o impacto balístico pode provocar danos globais e 
locais em uma estrutura de concreto. Exemplos de danos globais em uma estrutura 
de concreto são deformação por flexão, cisalhamento e fissuras de grande aber-
tura, enquanto os exemplos de danos locais podem ser penetração, perfuração, 
destacamento, estilhaçamento e estilhaçamento por punção. 

A penetração consiste na profundidade da cratera desenvolvida no alvo de con-
creto na zona de impacto sem, contudo, atravessá-lo por completo (Figura 1a). O 
destacamento é a ejeção de fragmentos da estrutura na face de ataque da mesma, 
ou seja, na face onde ocorre o impacto (Figura 1a). O estilhaçamento é a ejeção de 
fragmentos da estrutura na face oposta à face de ataque (Figura 1b). A perfuração 
é caracterizada pela passagem completa do projetil através de toda a espessura 
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do alvo de concreto, com ou sem uma velocidade residual (Figura 1c). O estilha-
çamento por punção é a ejeção de um fragmento (em forma de tronco de cone) da 
estrutura de concreto na face oposta à face de ataque (Figura 1d).

Existem dois conceitos distintos de mecanismo de penetração do projétil em 
alvos de concreto: o bifásico e o trifásico.

O mecanismo bifásico baseia-se na teoria da expansão cavitacional dinâmica, 
na qual o processo de penetração é dividido em duas fases: a de formação de cra-
tera e a de formação de túnel (Forrestal et al.,1994). A fase de formação de cratera 
inicia-se com a penetração do projétil na face de ataque do alvo e termina quando 
o projétil percorre, no interior do alvo, uma distância correspondente a duas vezes o 
diâmetro do projétil (Figura 2). A fase de formação de túnel inicia-se imediatamente 
após o término da fase de cratera e termina na penetração máxima do projétil.

O mecanismo trifásico contém as duas fases do mecanismo anterior (forma-
ção da cratera frontal e do túnel) e a fase de cisalhamento da espessura restante de 
concreto, ocasionando a formação de uma cratera posterior (Li e Tong, 2003 apud 
Li et al., 2005). A fase de formação do túnel pode não ocorrer quando a espessura 
do alvo for pequena (Figura 3).

Figura 1. Danos locais em placas de concreto sob impacto balístico segundo Bangash (2009) apud Sobral (2011).
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Figura 2. Mecanismo bifásico de penetração do projétil em alvos de concreto (Carlucci e Jacobson, 2008).

Figura 3. Mecanismo trifásico de penetração do projétil em alvos de concreto: (a) alvo de grande espessura; 
(b) alvo de pequena espessura. (Chen et al., 2004).

ESTUDOS EXISTENTES SOBRE IMPACTO BALÍSTICO NO CONCRETO

Diversos estudos abordaram concretos submetidos a impactos balísticos. Os 
corpos de prova de concreto tinham diferentes formas (cilíndrico, quadrado e retan-
gular), tendo resistência média à compressão fcm entre cerca de 26 MPa e 146 MPa. 
Em alguns trabalhos, utilizou-se argamassa de cimento com fcm entre em torno dos 
14 MPa e 72 MPa. A maioria dos corpos de prova de concreto foi reforçada inter-
namente com barras ou fibras de aço. Alguns corpos de prova de concreto  foram 
reforçados externamente com chapa de aço ou tecidos de compósitos de resina e 
fibras colados, conforme pode ser visto na Tabela 1.

Tabela 1. Dados sobre estudos sobre concretos sob carga balística (Continua).

Autor
Corpo de prova Projétil

Forma (mm) Material fc (MPa) Reforço m (g) v (m/s) d (mm)

Hanchak
et al. (1992)

quadrado
(610 x 610 x 

178)

concreto conven-
cional e de alta 

resistência
48 e 140

malha de aço 
quadrada

(3 camadas) em 
todos os alvos

500 300 a 
1100 25,4

Forrestal
et al. (1996)

cilíndrico
(300, 410, 480, 

510 e 910)

argamassa 14; 20; 22;

nenhum

64 371 a 
1682 12,9;

concreto de alta 
resistência 51 e 63 480 e 

1600
405 a 
1358

20,3 e 
30,5
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Autor
Corpo de prova Projétil

Forma (mm) Material fc (MPa) Reforço m (g) v (m/s) d (mm)

Frew et al. 
(1998)

cilíndrico
(510 e 910)

concreto
de alta

resistência
58 nenhum 478 e 

1620
400 a 
1200

20,3 e 
30,5

Luo et al. 
(2000)

quadrado
(CAAR:

500 x 500 x 
300

AAR:
400 x 400 x 

300)

concreto de alta
resistência (CAAR) 

e argamassa de 
alta resistência 

(AAR)

72 (AAR);
116 (CAR)

armadura interna 
de aço (CAR) 
e fibras de aço 

(AAR)

900 301 a 
378 37

Song et al. 
(2005)

cilíndrico
(diâmetro:150;
espessura:64)

concreto de alta
resistência 76 fibras de aço – – –

Zhang et al. 
(2005)

retangular
(300 x 170 x 

150)

concreto conven-
cional e de alta 

resistência
45 a 235 fibras de aço 15 620 a 

700 12,6

Dancygier
et al. (2007)

quadrado
(800 x 800 x 

200)

concreto conven-
cional e de alta

resistência
40 a 119

armadura interna 
de aço (CA e 

CAR) e fibras de 
aço (CAR)

1500 203 a 
314 50

Vossoughi
et al.(2007)

quadrado
(31 x 31 x 25,4
31 x 31 x 38,1)

concreto simples 30 a 43

tecido de poli-
propileno ou de 

zylon (em uma ou 
ambas as faces)

34 167 a 
235 12,7

Mohamed
et al. (2009)

quadrado
(550 x 550 x 

200)

concreto simples e 
armado 35

malha de aço 
quadrada

(1 a 3 camadas)
175 974 a 

996 23

Tabela 1. Dados sobre estudos sobre concretos sob carga balística (Continuação).

Autor
Corpo de prova Projétil

Forma (mm) Material fc (MPa) Reforço m (g) v (m/s) d (mm)

Hansson 

(2011)

cilíndrico

(1200, 1250 e 

1500)

e quadrado 

(1200 x 1200 x 

1200,

1200 x 1200 x 

600,

1200 x 1500 x 

540)

concreto conven-

cional e de alta 

resistência (simples 

e  armado)

43 a 146

malha de aço 

quadrada

(5 camadas)

3650 e 

4500
409 a 462 50

Almusallam et 

al. (2013)

quadrado

(600 x 600 x 

90)

concreto conven-

cional e de alta 

resistência

29 a 71

armadura interna 

de aço, fibras de 

aço e de polio-

lefina.

800
91 a

135
40

Jinzhu et al 

(2013)

cilíndrico

(diâmetro:1200;

espessura: 

300, 400, 500, 

600 e 700)

concreto simples 34, 26 nenhum
4990 a 

5300
400 a 415 64
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Autor
Corpo de prova Projétil

Forma (mm) Material fc (MPa) Reforço m (g) v (m/s) d (mm)

Werner et al. 

(2013)

quadrado

(300 x 300 x 

50)

concreto simples 47; 49 nenhum 9,5 870 7,62

Abdel-Kader e 

Fouda (2014)

quadrado

(500 x 500 x 

100)

concreto simples e 

armado
26

armadura interna 

de aço e chapas 

de aço nas faces.

175 201 a 431 23

Fonte: Lefone (2014).

Hanchak et al. (1992) realizaram um programa experimental com o objetivo de 
estudar a perfuração de lajes quadradas de concreto armado de dimensões 610 mm 
x 178 mm (fcm = 48 MPa e 140 MPa) quando submetidas ao impacto balístico de um 
projétil de aço (diâmetro d = 25,4 mm, ponta ogival e massa m = 500 g). A velocidade 
de impacto variou entre 300 m/s e 1100 m/s. Os autores constataram que um aumen-
to próximo a três vezes o valor inicial da resistência à compressão do concreto não 
acarretou aumento significativo no desempenho balístico da laje. A velocidade resi-
dual vr (após a perfuração) do projétil nos concretos de 140 MPa foi superior a 80% 
de vr nos concretos de 48 MPa. Além disso, as diferenças entre essas velocidades 
residuais diminuíram com o aumento da velocidade do projétil v (Figura 4).

Figura 4. Velocidade residual (vr) x velocidade de impacto (v) (Hanchak, 1992).

Forrestal et al. (1996) realizaram ensaios de impactos balísticos em alvos ci-
líndricos de argamassa e de concreto. Os alvos de concreto possuíam valores de 
fcm iguais a 51 MPa e 63 MPa, enquanto os de argamassa, 14 MPa, 20 MPa e        22 
MPa. Os autores constataram que o comprimento de penetração xp foi proporcional 
à velocidade de impacto do projétil. O valor de fcm não influenciou significativamen-
te o valor de xp. A perda de massa não foi proporcional ao valor de v em todos os 
ensaios realizados. A perfuração ou a ruptura do concreto ocorreu para valores de 
v superiores a 1200 m/s.

Frew et al. (1998) executaram experimentos de impactos balísticos em alvos 
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de concreto cilíndricos (fcm = 58 MPa e diâmetros de 510 mm e 910 mm) com dois 
tipos de projéteis de aço (d = 20,3 mm e m = 478 g; d = 30,5 mm e m = 1620 g). A 
velocidade de impacto variou de 400 m/s a 1200 m/s. Observou-se que o valor de 
xp nos alvos de concreto e a perda de massa dos projéteis foram proporcionais ao 
aumento do valor de v.

Luo et al. (2000) estudaram o comprimento de penetração xp em blocos qua-
drados de concreto armado de alta resistência (fcm = 116 MPa) e de argamassa 
fluida de alta resistência (fcm = 72 MPa) com fibras de aço, sob a ação de impactos 
balísticos. A velocidade de impacto v variou em torno de 300 m/s a 378 m/s e os 
projéteis eram de aço (150 mm de comprimento, m = 900 g e d = 37 mm). Os blocos 
de concreto foram perfurados, enquanto os blocos de argamassa tiveram apenas 
penetração, com danos radiais na face lateral e frontal. A adição de fibras de aço 
à argamassa foi responsável pela diminuição da propagação de fissuras geradas 
pelo impacto. Pôde-se concluir que os blocos de argamassa fluida de alta resistên-
cia com fibras de aço tiveram melhor comportamento ao impacto balístico que os 
blocos de concreto armado.

Song et al. (2005) estudaram a influência da fração volumétrica de fibras de 
aço na resistência ao impacto de concretos (fcm = 66 MPa e 76 MPa). Os autores 
concluíram que a presença das fibras de aço possibilitou um aumento significativo 
da resistência ao impacto do concreto. Esse aumento de resistência ocorreu tanto 
na formação da primeira fissura, quanto na carga de ruptura do corpo de prova.

Zhang et al. (2005) apresentaram os resultados de um estudo experimental 
sobre a resistência ao impacto de concretos (fcm = 45 MPa a 235 MPa) submetidos 
ao impacto de projétil (d = 12,6 mm, ponta ogival e m = 15 g), com velocidades de     
620 m/s a 700 m/s. Foram executados diferentes processos de cura do concreto 
(com temperaturas de 30 oC, 90 oC e 250 oC) e elaborados 11 composições diferen-
tes de concreto. Os autores constataram que o valor de xp e o diâmetro da cratera, 
formada na face de ataque do alvo, reduziram quando ocorreu uma diminuição da 
relação água-cimento e um aumento de fcm. A incorporação do agregado graúdo 
melhorou a resistência ao impacto, expressa pela redução do valor de xp, diâmetro 
da cratera e propagação de fissura. Levando-se em conta os custos de fabricação, 
os autores concluíram que o concreto de alta resistência com fcm = 100 MPa foi o 
mais eficiente em termos de proteção contra impacto balístico.

Dancygier et al. (2007) analisaram a influência dos seguintes parâmetros na 
resistência ao impacto de placas de concreto armado: tipo e dimensão máxima do 
agregado graúdo, adição de microssílica e de fibras de aço e detalhamento da ar-
madura interna. O valor de fcm variou de 40 MPa a 119 MPa, tendo sido utilizados 
três tipos de agregado graúdo (quartzito, dolomita e basalto) e dois tipos de fibras 
de aço (67 de fator de forma  e 60 mm de comprimento; 60 de fator de forma e 30 
mm de comprimento). As placas foram submetidas ao impacto de um projétil de aço 
pontiagudo (d = 50 mm e m = 1500 g). A velocidade de impacto variou entre 203 
m/s e 314 m/s.

Os autores observaram, por meio dos valores da velocidade limite de perfura-
ção (vp) das placas ensaiadas, isto é, a velocidade de impacto do projétil que pro-
vocava a penetração do alvo sem que o projétil atravessasse por inteiro o concreto     
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(Figura 5), que o concreto de alta resistência apresentou uma maior resistência 
à perfuração que a do concreto convencional (fcm até 40 MPa). O valor de vp para 
alvos de concreto convencional foi próximo de 250 m/s, enquanto para os alvos de 
concreto de alta resistência, ficou entre 270 m/s e 315 m/s.

Figura 5. Velocidade limite de perfuração (vp) dos alvos de concreto armado normal (CA) e de alta resistência 
(CAAR) de acordo com o nível de dano na face posterior ao impacto (Dancygier et al., 2007).

Também concluíram que as formulações existentes não são capazes de pre-
ver, de maneira satisfatória, a espessura limite de perfuração de elementos de con-
creto armado de alta resistência. Verificaram ainda que os agregados graúdos de 
maior dureza (quartzito e basalto) e os de maior dimensão proporcionaram um au-
mento significativo na resistência ao impacto e na redução de danos nas faces do 
alvo. Além disso, constataram que a principal contribuição da adição das fibras de 
aço no concreto foi a redução da área de danos no alvo. A armadura interna de aço 
favoreceu a redução da área de danos na face posterior do elemento de concreto.

Vossoughi et al. (2007) analisaram a resistência ao impacto de placas de con-
creto simples (fcm entre 30 MPa e 43 MPa) reforçadas por tecidos de polipropileno 
ou de zylon em uma ou ambas as faces. Os impactos foram realizados com projé-
teis pontiagudos (d = 12,7 mm e m = 34 g). A velocidade de impacto variou de 167 
m/s a 235 m/s. Constatou-se que a espessura da placa de concreto teve um efeito 
relevante na sua resistência ao impacto. Além disso, a proteção da face oposta do 
alvo com tecidos, de polipropileno ou de zylon, reduziu, significativamente, o esti-
lhaçamento do concreto na referida face.

Mohamed et al. (2009) estudaram o uso de malhas de aço galvanizado como 
camadas de proteção em placas de concreto simples (fcm = 35 MPa) visando au-
mentar sua resistência ao impacto balístico. As malhas de aço galvanizadas tinham 
dimensões de 500 mm x 500 mm, com abertura de 50 mm e diâmetro de fio de 2 
mm (Figura 6). As placas tinham sete configurações distintas, nas quais variaram-
-se os seguintes parâmetros: espessura, quantidade de malhas de aço e posição 
das malhas de aço (próximo à face frontal, próximo à face posterior e próximo às 
duas faces simultaneamente). Os impactos foram realizados com projéteis (d = 23 
mm e m = 175 g) de ponta truncada (ponta com formato de tronco de cone). A ve-
locidade de impacto variou de 974 m/s a 996 m/s.
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Pôde-se constatar que o uso da malha de aço levou a uma redução de, apro-
ximadamente, 30% no valor de xp das placas de concreto. Porém, o aumento do 
número de malhas de aço não proporcionou uma redução significativa do valor de 
xp. Verificou-se que o uso da malha de aço e o aumento da sua quantidade pro-
porcionaram uma diminuição significativa dos danos na face de ataque da amostra 
(em torno de 50%) e também na face posterior. Concluiu-se que a quantidade ótima 
e econômica de armadura é duas malhas de aço por placa de concreto, sendo uma 
próxima à face de ataque e outra próxima à face oposta.

Figura 6. Placa de concreto reforçada com a malha de aço (Mohamed et al., 2009).

Hansson (2011) avaliou o efeito da penetração e detonação de granada de ar-
tilharia e de bombas em alvos de concreto (cilíndricos e prismáticos). Utilizaram-se 
concretos simples e armado (fcm = 43 MPa, 97 MPa, 133 MPa e 146 MPa). Os pe-
netradores empregados tinham diâmetro de 50 mm e três diferentes geometrias de 
ogivas, correspondendo às seguintes razões entre o raio da ogiva e o diâmetro do 
penetrador (ro/dp): 3, 8 e 12. As massas dos penetradores eram de 3650 g e   4500 
g. A velocidade de impacto variou de 409 m/s a 462 m/s. Os ângulos de impacto dos 
penetradores com a face de ataque do alvo foram de 90° e 59,5° (Figura 7).

O autor verificou que o impacto oblíquo na face de ataque do alvo ampliou as 
solicitações de flexão atuantes no penetrador, levando ao risco de ruptura do mes-
mo. Constatou-se que o aumento do valor de v incrementou o valor de xp e que a 
geometria de ogiva (ro/dp = 3) apresentou o menor valor de xp.
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Figura 7. Disposição dos alvos de concreto quanto ao ângulo de impacto: (a) 90º; (b) 59,5º em alvo cilíndrico; 
(c) 59,5º em alvo prismático. (Hansson, 2011).

Almusallam et al. (2013) estudaram o efeito do uso de fibras híbridas (uma 
combinação de fibras de aço e de poliolefina) na resistência ao impacto de lajes de 
concreto de resistência convencional (fcm = 29 MPa a 44 MPa) e de concreto de alta 
resistência (fcm = 54 MPa a 71 MPa). As lajes foram armadas na face oposta com 
uma malha de barras de aço de 8 mm de diâmetro distribuídas a cada 5 cm (Figu-
ra 8). Variou-se o valor de Vf (0%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,6% e 0,9%). Os projéteis 
empregados eram de aço temperado de ponta bi-cônica (d = 40 mm e m = 800 g) 
e atingiram velocidades de 91 m/s a 135 m/s. Os autores concluíram que a adição 
de fibras reduziu o destacamento do concreto de ambas as faces do alvo e que as 
fibras de aço foram mais eficientes do que as de poliolefina quando empegadas 
separadamente e em alvos distintos.
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Figura 8. Detalhe da armadura das lajes (Almusallam et al., 2013).

Jinzhu et al. (2013) submeteram alvos de concreto cilíndricos (1200 mm de 
diâmetro, comprimentos variáveis e fcm = 34 MPa) a impacto balístico. Foram uti-
lizados projéteis (d = 64 mm, m = 4990 g a 5300 g) com valores de v variando de 
401 m/s a 415 m/s. Os autores constataram que a energia cinética absorvida pelo 
alvo foi diretamente proporcional à espessura do mesmo. O valor de vr diminuiu à 
medida que a espessura do alvo aumentou, conforme ilustra a Figura 9.

Werner et al. (2013) realizaram ensaios balísticos em alvos de concreto sim-
ples, com três composições distintas (fcm situou entre 47 MPa e 49 MPa) nas quais 
a dimensão máxima do agregado graúdo (Dmáx) foi o parâmetro investigado. A velo-
cidade de impacto do projétil (d = 7,62 mm e m = 9,5 g) foi 870 m/s.

Verificou-se que a velocidade do projétil, após a perfuração do alvo, foi in-
versamente proporcional ao valor de Dmáx, caracterizando uma proporcionalidade 
direta entre a perda de energia cinética do projétil e o valor de Dmáx. Constatou-se 
que, quanto maior o valor de Dmáx, maior a resistência ao impacto do alvo, sendo a 
área total fraturada (soma das áreas de danos nas faces frontal e posterior do alvo) 
proporcional ao valor de Dmáx (Figura 10). Os autores concluíram que a forma e a 
distribuição dos fragmentos são independentes do valor de Dmáx.

Figura 9. Velocidade residual versus espessura do alvo (Jinzhu et al., 2013).

Abdel-Kader e Fouda (2014) analisaram a influência da taxa e do tipo de re-
forço em chapa de aço na resistência de alvos de concreto (simples, armado e 
simples reforçado com chapas de aço nas faces) submetidos ao impacto de projétil              
(d = 23 mm e m = 175 g), com velocidade de 201 m/s a 431 m/s. O valor de fcm  foi 
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26 MPa. Variou-se o posicionamento da armadura interna e da chapa de aço nos 
alvos de concreto. As chapas de aço foram empregadas na face de ataque, ou na 
face posterior, ou em ambas. A armadura interna foi considerada em três posições 
distintas em relação a cada uma das faces: 15 mm, 50 mm e 85 mm.

Os autores constataram que a localização da armadura interna demonstrou 
ser importante para atenuar o diâmetro da cratera formada na face oposta ao im-
pacto. Verificou-se que a chapa de aço proporcionou uma redução significativa 
de xp, apenas quando posicionada na face oposta ao impacto, e que sua principal 
contribuição quando empregada nessa posição foi a prevenção contra o estilhaça-
mento.

A Figura 11 apresenta os valores de xp em função de v extraídos dos estudos 
apresentados neste trabalho e reunidos na Tabela 1. Observa-se que, quanto maior 
valor de v, maiores os valores de xp. Até a velocidade v em torno dos 800 m/s, a 
tendência do crescimento de xp é linear, ao passo que para velocidade acima de 
800 m/s, esta tendência passa a ser exponencial.

Figura 10. Influência da dimensão máxima do agregado graúdo na área total de fratura do alvo e na perda de 
energia cinética do projétil (Werner et al., 2013).
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Figura 11. Valores de comprimento de penetração (xp) x velocidade de impacto do projétil (v) em alvos de 
concreto dos estudos encontrados na literatura.

CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou uma revisão bibliográfica de diversos estudos 
sobre o comportamento de concretos e argamassas de diferentes resistências sob 
impactos balísticos.

Dos resultados obtidos pelos autores listados na Tabela 1, verificou-se que al-
guns parâmetros influenciam significativamente a capacidade do concreto de atuar 
como proteção balística.

A velocidade de impacto do projétil é um desses parâmetros. Quanto maior 
esta velocidade, maiores o comprimento de penetração do projétil no concreto e a 
perda de massa do alvo de concreto

A resistência à compressão do concreto também é um parâmetro relevante. 
À medida que a resistência à compressão do concreto aumenta, ocorre a redução 
do comprimento de penetração do projétil. Contudo, esta redução não ocorre na 
mesma proporção quando a resistência à compressão do concreto atinge valores 
de resistência muito elevados. 

Maiores valores da dimensão máxima do agregado graúdo e da espessura do 
concreto conduzem ao incremento da resistência ao impacto de concretos.

A presença de fibras de aço no interior do concreto contribui para a sua redu-
ção da perda de massa e da propagação de fissuras.

O emprego de armadura interna na forma de malha proporciona uma redução 



75 3o Trimestre de 2015 – 

significativa do comprimento de penetração do projétil e dos danos nas faces no 
concreto. O aumento do número de malhas contribui apenas para a redução dos 
danos nas faces. 

A proteção da face oposta do elemento de concreto com tecido de polipropi-
leno (ou de zylon) ou chapas de aço reduz o estilhaçamento do alvo. As chapas de 
aço também contribuem para a redução do comprimento de penetração do projétil.
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