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RESUMO: O tema “dispersão de cerâmica de alumina em matriz 
epóxi”, utilizado em pesquisas sobre materiais balísticos, tem sido 
amplamente estudado recentemente. A necessidade de materiais 
cada vez mais leves e potencialmente mais resistentes aumenta 
conforme o avanço da tecnologia à medida que as armas dos sol-
dados apresentam maior poder de destruição, seus equipamentos 
de segurança precisam ser mais eficientes. Assim, este trabalho 
tem como objetivo formar uma placa-teste de material cerâmico, 
verificando sua composição e possíveis propriedades balísticas. 
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ABSTRACT: The theme “alumina ceramic dispersion in epoxy 
matrix” utilized in ballistic materials researches has been broadly 
studied recently. The necessity of materials lighters and potentially 
more resistant increases according to the advance of technology. 
As long as weapons have higher power of destruction, the safety 
equipment has to be more efficient. In this way, this article has the 
objective of prepare a board test of ceramic material, verifying its 
composition and possible ballistic properties.
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1. Introdução
O poder e a eficiência de blindagens estão diretamente 

relacionados com as propriedades proporcionadas por seu 
conteúdo em busca da proteção contra armas de fogo. Blin-
dagens formadas por uma única camada são apenas efetivas 
quando em grandes espessuras, o que acaba comprometendo 
sua leveza e mobilidade. Para uma maior defesa, principal-
mente contra calibres mais altos, estruturas mais trabalhadas 
vêm sendo desenvolvidas.

Muito tem sido estudado em relação a associações com 
ligas de alumínio, aço, tecidos de fibra polimérica ou cerâ-
mica, por exemplo, bem como sistemas de multiblindagem, 
caracterizados por combinações de diversos tipos de mate-
riais, feitos em busca de um melhor progresso aliado ao peso 
reduzido [1]. A primeira camada da multiblindagem é com-
posta pela cerâmica, que possui a capacidade de deformar e 
fragmentar o projétil [2]. Já a segunda camada normalmente 
se trata de um compósito, leve, que será o responsável por 
absorver a energia cinética remanescente e os fragmentos 
produzidos pelo impacto [3].

Compósitos são elaborados pela associação de uma ma-
triz, para conferir estrutura, e um reforço, para aumentar as 
propriedades mecânicas. O foco principal da produção de 
um compósito é combinar diferentes características para pro-
duzir um material que possua propriedades superiores às dos 
materiais isolados. Desta forma, o objetivo deste trabalho é 
produzir um compósito leve, resistente e de elevada dure-
za que possibilite um revestimento resistente e rígido que, 
bem como os já utilizados, seja potencialmente capaz de 
fragmentar e erodir a ponta do projétil, absorvendo a energia 
cinética e convertendo-a em energia de fratura, diminuindo 
sua velocidade e poder de penetração.

A partir da cerâmica de alumina, um material que possui 
baixa densidade e significativa dureza, a dispersão em matriz 
epoxílica foi realizada, buscando melhoria da resistência a 
choques de projétil [4]. Em seguida, sua estrutura foi analisa-
da em microscópio para estudo do comportamento desta na 

dispersão e para levantamento de aspectos e características 
encontradas no produto final, com o intuito de ser combina-
do a outros materiais e inserido em blindagens.

A deposição foi efetuada combinando-se a resina epó-
xi, juntamente com um catalisador para seu endurecimento, 
com o pó cerâmico de alumina. Sua superfície avaliada em 
microscópio eletrônico de varredura, apresentou os devidos 
índices dos elementos encontrados, bem como, a disposição 
das partículas de alumina tanto na face superior como em 
outras mais profundas.

2. Materiais, métodos, resultados e 
discussões

No experimento, inicialmente foi adicionado 2% da mas-
sa de pó cerâmico de alumina e 13g de catalizador, neces-
sário ao endurecimento, a 100g de resina epóxi. Depois da 
esperada homogeneização, feita a partir de sua constante agi-
tação com uma baqueta, colocou-se silicone em um molde 
quadrado de 15 centímetros de lado, e a este foi adicionada 
a mistura até que toda a sua superfície estivesse coberta. O 
material permaneceu em uma capela por 48 horas até que a 
resina epóxi estivesse totalmente curada.

A partir de então, o compósito de cerâmica de alumina 
em resina epóxi está formado e com novas propriedades, 
distintas da resina ou da cerâmica puras. Seguem-se, então, 
exames a fim de que se constate sua superioridade ou não 
em relação aos materiais isolados. A análise do composto em 
questão foi realizada utilizando-se um microscópio eletrôni-
co de varredura (MEV Quanta 250 - FEI). 

A Fig. 1 ilustra uma das imagens visualizadas no micros-
cópio em que a placa foi ampliada em 500 vezes. Na figura 
é possível visualizar pequenas partículas dispersas pela su-
perfície. Estas são as partículas de alumina, que, como pre-
tendido, deveriam estar espalhadas pela placa após a homo-
geneização realizada.
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Fig. 1: Imagem retirada do MEV do compósito ampliado em 
500 vezes.

Tais partículas foram medidas no microscópio, como 
pode ser observado na Fig. 2, e apresentaram dimensão 
aproximada à da partícula de alumina utilizada, uma vez que 
tinha seu tamanho na ordem de micrômetros.

Fig. 2: Imagem retirada do MEV do compósito ampliado em 
2244 vezes com marcações dos tamanhos e dimensões de algu-
mas partículas encontradas.

A Fig. 3 aponta a presença de partículas na amostra em 
pontos brancos. O alumínio é representado pelos pontos 
realçados. É importante destacar que a função BSE também 
detecta a presença do elemento em camadas mais profundas 
e não apenas na superfície, por isso, quando se tem um ponto 
branco junto de um realçado, o alumínio está na superfície 
e, quando se tem apenas realçado, está em outras camadas.

Fig. 3: Imagem retirada do MEV do compósito ampliado em 
257 vezes com alumínio detectado.

Também é possível observar, a partir da Fig. 3, a existên-
cia de partículas que não foram marcadas por ponto realça-
do, indicando que não se trata de alumínio. Analisando-as a 
fundo, com a mesma função BSE, foi possível confirmar a 
existência de corpúsculos da própria resina. A Fig. 4 mostra 
uma das partículas em questão.

Fig. 4: Imagem topográfica de uma partícula encontrada na 
superfície.

Com a análise da Fig. 4, em razão do contraste, conclui-
-se que não há significativa interação entre a disposição mais 
elevada da partícula apresentada e seu entorno. Além disso, a 
Fig. 5, que mostra as substâncias encontradas na região cen-
tral destacada da Fig. 4, não apresenta o pico que verificaria a 
presença de alumínio, confirmando a hipótese de que não se 
trata de alumina, mas sim uma partícula da resina utilizada.

Fig. 5: Imagem de composição da partícula.

3. Conclusão
Dada a sua importância, muito tem sido estudado sobre 

sistemas de multiblindagem e formas de aperfeiçoá-los, de 
forma que tenham maior eficiência na blindagem e o peso 
reduzido.

Nesse sentido, o presente experimento buscou produzir 
um compósito leve, resistente e de dureza considerável. Para 
isso, foi utilizada cerâmica de alumina, fazendo sua disper-
são em matriz epoxílica. Da análise do compósito obtido no 
MEV, verificou-se que a dimensão das partículas encontra-
das foi coincidente com a das partículas de alumina, sendo 
observada também uma homogeneização da dispersão de 
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tais partículas.
Como o microscópio eletrônico é capaz de detectar a pre-

sença de alumínio em um composto, foram feitas passagens de 
identificação. Concluiu-se a presença de partículas de alumina 
não somente na superfície, mas também em seu interior.

Os resultados confirmam a hipótese inicial de que a alu-
mina é um material que pode ser empregado na produção de 
compósitos por dispersão em matriz polimérica.
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