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1. RESUMO 

 

Nos dias atuais a utilização de blindagem para carros fortes, carros de passeios e 

forças armadas, se torna muito importante pelo alto crescimento da criminalidade no 

mundo e com os altos armamentos dos criminosos, que hoje utilizam armamento de 

alto calibre, e os tipos de blindagens e matérias utilizados se torna muito importante, 

aços alta resistência e baixa liga ( ARBL ), tem sido utilizados para esta aplicação, 

pois apresentam altos valores de propriedade mecânica. Com novos matérias 

utilizados para blindagem, podemos conseguir uma blindagem, com alta resistência, 

proteção  com menos peso e manutenções para os veículos, com analises, estudos 

e testes práticos iremos analisar as propriedades mecânicas dos matérias já 

utilizados, e para aplicação de novos materiais para blindagem de carros fortes de 

transportes de valores. 

Palavras-chave: ARBL, Blindagem, Carro forte. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros carros blindados desenvolvidos pelos alemães apresentavam 

grande desconfiabilidade, por não apresentarem grande proteção mecânica e sua 

mobilidade se tornava muito difícil pelo excesso de peso que é adquirido junto a sua 

blindagem (HOUSE, 2008).  

Atualmente diversos estudos relacionados com materiais utilizados na blindagem 

de veículos, tanto para aplicação civil como militar, vêm sendo desenvolvidos 

(Junior,2016). Isto ocorre devido ao avanço tecnológico na produção de armamentos 

e munições (Cardoso, 2000). 

 

Com o passar dos anos e com a evolução das tecnologias, fizeram com que 

atualmente um projétil de armamento pesado como de fuzis calibre 7,62 mm, 

deixassem de ser exclusividade das forças armadas e passaram a ser utilizadas 
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ilegalmente pelo crime organizado, tornou-se necessário uma grande evolução para 

a blindagem de carros fortes contra a criminalidade, as blindagens de carros se 

tornaram muito mais viável e com varias categorias de proteção e com a redução de 

peso considerável, as normas permitem cinco tipos de blindagens que são as de 

níveis: I; II; III-A; III ( esta usada em viaturas de transporte de valores ); e nível IV ( 

restrita às Forças Armadas ). 

A especificação de aços de alta resistência e baixa liga (ARBL), utilizados na 

fabricação da blindagem são os seguintes: NBR 6656 grau LNE 600; LNE 700; 

DOMEX 700 MC; entre outras, que já não são para aplicações em viaturas de 

transporte de valores. Uma das vantagens de usar aços com limite de escoamento 

acima de 600 MPa é a redução da espessura da composição balística para 

aplicação nível 3. 

Com o material aço LNE 900 vimos a possibilidade de obter uma composição 

balística tão resistente quanto a atual, porem com uma redução de peso ainda mais 

considerável em uma viatura blindada com relação ao LNE 700 para o LNE 600. 

 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo desse trabalho é comparar a especificação ARBL, grau LNE 600, 

utilizado para aplicação em blindagem de carros fortes (veículos especializados em 

transporte de valores) com um material LNE 900 MPa, para podermos assim reduzir 

o peso de um carro forte em ate 16% e mantermos a segurança necessária dentro 

das normas balísticas. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Os materiais utilizados para os ensaios balísticos serão duas chapas de aço de 

composições e espessuras distinta sendo uma NBR 6656 Grau LNE 600 com 

espessura de 4,75 mm com largura e comprimento de 500 mm, e  chapas de aço 

USIPROT 350, Grau LNE 900 com espessura de 3,00mm com largura e 
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comprimento de 500 mm, a mesma composição utilizada para os testes do material 

LNE 700 com LNE 600. 

Abaixo veremos as composições químicas dos materiais e suas propriedades 

mecânicas; 

 

Tabela I – Composição Química 

Especificação C% Mn% P% S% Si% Al% Nb% V% Ti% 

USIPROT 350  LNE 

900 

0,16 1,80 0,025 0,10 0,70    0,57 

DOMEX 700 MC 0,06 1,87 0,011 0,003 0,06 0,033 0,060 0,02 0,11 

NBR 6656   LNE 600 0,10 1,54 0,025 0,003 0,05 0,042 0,043 0,006 0,108 

 

 

Tabela II – Propriedade mecânica 

Especificação Limite de 

Escoamento (MPa) 

Limite de Resistência a 

Tração (MPa) 

Alongamento(%) (50 

mm) 

USIPROT 350 LNE 900 900 1000 8 

DOMEX 700 MC 778 832 22 

NBR 6656 GRAU LNE 

600 

752 792 17 

 

Os corpos de prova para os ensaios balísticos foram obtidas com as seguintes 

dimensões: 

• 2 chapas de aço DOMEX 700 MC com espessura de 6,00 mm, largura e 

comprimento de 500 mm. 

• 2 chapas de aço NBR 6656 Grau LNE 600 com espessura de 4,85 mm, largura e 

comprimento de 500 mm. 

• 2 chapas de aço USIPROT 350 LNE 900 com espessura de 3,00 mm, largura e 

comprimento de 500 mm. 
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Foi utilizado para o ensaio onze munições de 7.62x51 FMJ NATO. Na figura 1 é 

apresentado o arranjo para o ensaio balístico conforme norma NBR 15000. A 

temperatura durante o teste balístico foi de 20,6°C e umidade relativa do ar de 65%. 

N. As distâncias mostradas na figura 1 são:A=2m; B=1m; C=15m; D=0,15m. O 

ensaio balístico foi realizado conforme norma NBR 15000. 

Figura 1- Esquema do arranjo para ensaio balístico 

                       

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para a execução deste estudo de análise de novo material para blindagem de 

carros fortes foram utilizados conceitos físicos da energia cinética, pressão e força 

para estimar o carregamento exercido pelo projétil na composição balística, e testes 

práticos.  

 Onde serão analisadas suas propriedades mecânicas do aço para blindagens 

em carros fortes, com o objetivo de reduzir o peso nos carros e manter um alto grau 

de proteção. 

Nas tabelas III, IV e V são apresentados os resultados do ensaio balístico para o 

aço DOMEX 700 MC, NBR 6656 LNE 600 e LNE 900 respectivamente. 

Na tabela acima apresenta apenas os dados referente ao primeiro disparo, pois 

pelo fato do material USIPROT 350 LNE 900 ter sido perfurado, não houve a 

necessidade da realização dos demais testes. 
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Tabela III – Resultados dos ensaios balísticos para o aço DOMEX 700MC 

         

 

Tabela IV – Resultados dos ensaios balísticos para o aço NBR 6656 LNE 600 

                      

 

 

Tabela V – Resultados dos ensaios balísticos para o aço USIPROT 350 LNE 900 

 

 

Na tabela acima apresenta apenas os dados referente ao primeiro disparo, pois 

pelo fato do material USIPROT 350 LNE 900 ter sido perfurado, não houve a 

necessidade da realização dos demais disparos. 

 

 

 

DISPARO VELOCIDADE 
(M/S) 

PENETRAÇÃO STATUS 

1 840 Com perfuração Reprovado 

2 ---------- ---------- ---------- 

3 ---------- ---------- ---------- 

4 ---------- ---------- ---------- 

5 ---------- ---------- ---------- 
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6. RESULTADOS 

As duas primeiras especificações apresentaram o mesmo desempenho sendo 

ambas aprovadas. As figuras 1 e 2 mostram o aspecto das chapas após o ensaio 

balístico. Provavelmente ambos apresentaram o mesmo comportamento por 

terem propriedade mecânica semelhantes, já no terceiro teste a composição não 

suportou o impacto do projétil, mesmo tendo alta resistência em sua composição 

como mostra na figura 3. Para confirmar esta hipótese será realizado analisa 

metalográfica nas regiões deformadas e nas regiões sem deformação. 

 

Material aprovado sem perfurações  

Figura 1; Chapa GRAU LNE 700 ( 6,00mm ) 

  

Fonte: SBB Blindagens 
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Material aprovado sem perfurações  

 

Figura 2; Chapa GRAU LNE 600 ( 4,75mm ) 

 

Fonte: SBB Blindagens 

 

Material reprovado com perfuração 

 

Figura 3; Chapa GRAU LNE 900 ( 3,00mm ) 
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Fonte: SBB Blindagens 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com todo os estudos, cálculos e testes realizados neste projeto, podemos 

confirmar que com este tipo de composição balística o material   DOMEX 700 MC e 

LNE 600 a blindagem está aprovada.  

Já o material USIPROT LNE 900 mesmo tendo uma alta resistência apesar 

da baixa liga fica vulnerável sendo assim reprovada,  

 Mesmo após o teste não se descarta o uso do material USIPROT LNE 900 

para o segmento, serão agora estudados outros métodos de composição para este 

material atender o nível 3. 
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