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1. RESUMO 

Com o objetivo de reduzir custos com testes empíricos e aumentar o 

entendimento sobre a atuação de projéteis balísticos em blindagens desenvolvidas 

com compósitos, está em desenvolvimento um modelo capaz de representar em 

software o comportamento do impacto destes projéteis, os testes até o momento 

realizados seguindo as normas pré-estabelecidas pelo Exército Brasileiro. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Muito tem sido desenvolvido e aplicado em tecnologia militar para a proteção 

individual e para proteção de equipes através de coletes a prova de balas e blindagem 

de veículos de passageiros. Essa tecnologia vem evoluindo desde a Primeira Guerra 

Mundial, quando os primeiros tanques blindados foram desenvolvidos. 

Neste cenário, a blindagem de tanques possuía a função estrutural e de proteger o 

veículo de ataques. Durante a Primeira Guerra, as blindagens possuíam espessura 

média de 12 mm, enquanto que ao final da Segunda Guerra Mundial, chegavam aos 

280 mm, fazendo com que os veículos pesassem cerca de 60 toneladas (SOUZA E 

THAUMATURGO, 2016). 

É sabido que atualmente qualquer tipo de teste em materiais blindados se dá 

através de ensaios empíricos, onde o blindado é atingido cinco vezes por um 

determinado projétil. A partir disso, são verificados os danos causados, e então, esse 

material será classificado em um nível de proteção pré-determinado pela Norma do 

Exército Brasileiro (NEB) E-316. Esse processo deve ser repetido para cada tipo de 

proteção que se queira avaliar o impacto de determinado projétil. 

Visando eliminar esses tipos de ensaios, reduzindo custos e tempo, este trabalho 

visa substituir esses métodos por uma modelagem de elementos finitos em software, 

onde, através este, consiga realizar os testes, sendo possível modificar dados tanto 

do projétil como da proteção, e assim, analisar todos os efeitos causados no ato do 

impacto, eliminando, dessa forma, os ensaios físicos de balística. 

 

3. OBJETIVOS 

Modelar através do método de elementos finitos o impacto balístico de forma a 

compará-lo com situações reais, como um ensaio de tiros. Tendo em vista a utilização 

desta comparação de forma a homologar materiais utilizados na blindagem sem a 

necessidade da aplicação de uma grande quantidade de ensaios balísticos tendo 



como base de estudo uma blindagem a partir de fibra de carbono impregnada com 

resina epóxi. 

 

4. METODOLOGIA 

Estão sendo realizadas pesquisas em artigos e monografias nacionais e 

internacionais publicados nos últimos anos referentes a reforços de estruturas para 

blindagem com o uso de compósitos naturais e sintéticos, mecânica não linear de 

fluido e aplicação de modelo matemático de elementos finitos para simulação e com 

base nesses resultados formular experimentos, submetendo o que foi estudado a 

variáveis em condições controladas para analisar as limitações do experimento em 

tais condições (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2002) para assim conseguir aperfeiçoar a 

estrutura desenvolvida, sendo essas aplicações realizadas em softwares capazes de 

simular os mesmos efeitos que um ensaio balístico. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Através da aplicação dos dados coletados em (MARINUCCI, 2012) nas fontes 

citadas, foi calculado um modelo para aplicação em software, de uma estrutura 

desenvolvida para blindagem formada por 10 camadas de fibra de carbono de 

aproximadamente 290mmx290x1mm cada, impregnadas com resina epóxi éter 

diglicidílico de bisfenol A. Para que fossem seguidas as normas de testes balísticos 

exigidas pelo Exército Brasileiro (NEB E-316) foi adicionado ao modelo uma placa de 

aço SAE 1020 com dimensões 290mmx290mmx0,6mm na superfície traseira  do 

corpo de prova. Para simulação do impacto de um projétil calibre .22 longo à cerca de 

15m de distância do corpo de prova foi registrado no software um ponto focal 

exercendo uma força perpendicular de 191N em um diâmetro de 3mm no centro da 

face frontal do corpo de prova. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a simulação feita foi possível obter alguns resultados dos quais quando 

comparados a ensaios laboratoriais, trazem com certa margem de divergência entre 

os valores aproximados aos identificados nos testes a representação clara da não 

perfuração do corpo de prova pelo projétil como mostrado na figura abaixo. 

Figura 1 – Simulação Impacto Calibre .22 



 

Fonte Autor, 2018. 

Tendo isso em mente é possível afirmar que até o momento é pautado como viável a 

modelagem que está sendo aplicada através da simulação em software. Já que a não 

perfuração e o deslocamento de toda a estrutura foram representados com clareza.  
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