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Resumo 

A floresta é uma parte integrante do ambiente, paisagem e economia portuguesa. No entanto 

é todos os anos vítima de uma violenta vaga de incêndios, devido a causas naturais e humanas, 

que destroem vários hectares deste recurso natural. 

Os esforços das corporações de Bombeiros e dos órgãos de Proteção Civil são incansáveis, 

porém os meios convencionais utilizados por estes demostraram-se muitas vezes insuficientes. 

O projétil FIREND surge, então, como uma forma de complementar estes meios. Este projeto 

tem vindo a desenvolver-se há alguns anos, sendo que os mais recentes desenvolvimentos 

consistiram no projeto mecânico e estudo das tensões de um projétil fabricado num material 

polimérico. 

O objetivo desta dissertação consiste no projeto, fabrico e ensaio de um projétil de calibre 105 

mm em material polimérico, e nas consequentes correções aos erros encontrados nos ensaios 

de tiro real. Foram realizados três ensaios de tiro, e como tal, três versões de protótipos do 

projétil. Foi estipulado que o alcance do projétil deveria rondar os 2000 m, para uma velocidade 

de saída de 200 m/s. Para enquadrar o projeto, foi também feita uma análise das balísticas 

interna, externa e terminal do projétil FIREND. 

Por fim, considerados os desenvolvimentos efetuados, foi proposto o projeto do projétil para 

calibre 155 mm, e apresentadas as principais conclusões retiradas dos ensaios bem como 

propostas para trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: Projétil de combate a incêndios, projétil polimérico, balística interna, 

balística externa, re-engenharia 
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Abstract 

The forest is an integrating part of the Portuguese environment, landscape and economy. 

However, it is every year victim of a violent wave of fires, due to natural and manmade causes, 

that destroy several hectares of this natural resource. 

The efforts of the firefighting corporations and the Civil Protection are untiring, but the 

conventional means had shown themselves insufficient. As so, the FIREND projectile appears as 

a way to complement these means. This project has been in development over the last years, 

with the most recent developments being the mechanical design and the study of tensions on a 

projectile made of a polymeric material. 

The objective of this thesis consists on the design, production and test of a projectile with a 

caliber of 105 mm, made on a polymeric material, and the subsequent corrections of the errors 

found on the shooting trials. There were made three shooting trials, and, as so, three types of 

prototypes of the projectile. It was decided that the range of the projectile should be of 2000 m, 

for an initial velocity of 200 m/s. In order to complement this data, it was also made an analysis 

of the internal, external and terminal ballistics of the FIREND projectile. 

In the end, according to the developments achieved, it was developed the design of a projectile 

for the caliber 155 mm, and presented the main conclusions extracted from the tests, as well as 

proposals for future works. 

 

Keywords: Firefighting projectile, polymeric projectile, internal ballistics, external ballistics, 

reengineering  
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Capítulo 1 – Estado da arte 

1.1. Projeto FIREND 

Todos os anos, maioritariamente durante a chamada época quente, o flagelo dos incêndios 

florestais assola todo o território nacional. Só em 2016 estima-se que tenham ardido mais de 

160000 hectares em todo o país, e em 2017 mais de 442000 hectares, representados nos mapas 

abaixo: 

  

Figura 1: Mapa da área ardida em Portugal, no ano de 2016 [1] e 2017 [2] 

Tem havido anualmente um esforço enorme da Proteção Civil em reunir esforços para o 

combate aos incêndios. O DECIF (Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais), 

segundo a sua Diretiva Operacional Nacional Nº2, engloba, entre outros, as Corporações de 

Bombeiros, a GNR (Guarda Nacional Republicana), as Forças Armadas, o INEM (Instituto 

Nacional de Emergência Médica) e a Cruz Vermelha Portuguesa. Estas instituições, para além 

dos meios humanos, dispõem de meios materiais tais como veículos terrestres e meios aéreos, 

ou seja, helicópteros e aviões [3]. 

No entanto, os meios aéreos que estão sob a alçada das entidades de Proteção Civil não 

suficientes para fazer face aos sucessivos empenhamentos, pelo que muitas vezes a solução 

consiste em alugar meios a empresas civis nacionais e mesmo estrangeiras. Ainda assim os 

meios aéreos convencionais (aviões e helicópteros) apresentam algumas desvantagens. Apesar 

de transportarem uma quantidade relativamente grande de água, a sua cadência é bastante 

baixa, e o aproveitamento desta água não é eficiente, pois muita dela escorre e infiltra-se no 
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subsolo sem que tenha sido utilizada para o seu propósito. Para além disto, más condições 

atmosféricas tais como o fumo denso ou ventos fortes e condições de má visibilidade, como por 

exemplo em voos noturnos, tornam difícil e mesmo impossível que sejam usados meios aéreos 

de forma eficaz. 

O projeto FIREND surge como um complemento à utilização destes meios. Ao invés de se 

utilizar uma aeronave para descarregar água sobre o fogo, é aproveitada a cadência de tiro e o 

longo alcance dos obuses da artilharia do Exército Português para lançar projéteis que 

transportam uma substância extintora, contrariamente à carga explosiva que é usual 

transportarem. Estes projéteis deverão despoletar-se sobre o fogo de modo a libertar a 

substância extintora presente no seu interior. Como pode ser observado na Tabela 1, os custos 

associados a uma bateria de bocas de fogo (equivalente a seis obuses) a disparar projéteis 

FIREND é bastante mais baixo que os custos associados aos meios aéreos convencionais. 

Tabela 1: Custos associados ao FIREND e aos meios aéreos de combate a incêndios 
(adaptado de [4]) 

 FIREND 105 mm Canadair CL-215 Bombardier 415 

Capacidade ~2 L 4900 L 6140 L 

Litros/hora 

6 disparos/minuto 
2160 disparos/hora 

2 descargas/hora 

4320 L/hora 9800 L/hora 12280 L/h 

Custo/hora 

Custo do material – 1€ 
Custo da espoleta – 0,5€ 
Custos fixos de 300€/hora 

Custo de Voo 
2300 €/h 

Custo da descarga 
5700 € 

1,5€/projétil 
3540€/h 

13700 €/h 

Custo/Litro 0,82€/L 1,40€/L 1,12 €/L 

 

Nesta tabela compara-se a capacidade destes dois meios, bem como sua cadência: no caso 

dos projéteis, seis obuses a efetuar seis disparos por minuto; no caso das aeronaves considerou-

se uma aeronave de cada tipo a realizar duas descargas por hora. Os custos do projétil foram 

considerados tendo em conta o custo dos materiais e o custo de produção da espoleta, e os 

custos fixos considerados prende-se essencialmente com a logística da operação (transporte, 

salários, etc.), enquanto os custos da utilização das aeronaves foram baseados nos estudos 

realizados por Almeida [4]. 

1.2. Evolução do projeto 

A ideia de utilizar armamento militar para combater incêndios não é recente. Já em finais do 

século XIX eram usados projéteis de artilharia para combater os incêndios em poços petrolíferos 

nos Estados Unidos [5]. Esta ideia também não é única no mundo: mais recentemente a China 

adaptou um sistema lança-mísseis para combate a incêndios urbanos, e nos Estados Unidos a 

Boeing está a projetar um projétil para combate a incêndios florestais. 
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Figura 2: Sistema lança-mísseis chinês (à esquerda) e projétil americano (à direita) 
(adaptado de [6] e [7]) 

O sistema lança-mísseis chinês permite o lançamento de 24 mísseis em 72 segundos, 

contendo 3,6 kg de um produto retardante, até uma altura de 300 m [8]. No caso do projétil da 

Boeing, este é feito num material metálico, tendo no seu interior uma cavidade onde leva o líquido 

retardante. Sendo lançado através de um obus, permite atingir alcances entre os 160 m e os 40 

km, largando o líquido retardante sobre o alvo. Isto é conseguido através de uma série de 

sensores, nomeadamente sensores de altimetria e velocímetros, que garantem que a espoleta 

do projétil abre o corpo deste na posição desejada [7].  

 

Figura 3: Evolução do Projétil (adaptado de [4], [9] e [10])  

O funcionamento do projétil FIREND é semelhante ao do projétil americano. Apesar de a ideia 

inicial datar de 2005, apenas em 2012 se procederam a avanços significativos no projeto, na 

sequência da dissertação do Tenente Carlos Castanheira [9], quando foram realizados os 

primeiros ensaios reais de lançamento do projétil por meio de um obus. Nesta fase, o objetivo foi 

projetar um projétil de detonação mecânica, para calibre 105 mm, fabricado em materiais 

metálicos. Na altura concluiu-se que o projétil apresentou um bom desempenho aerodinâmico, 

mas a cinta de travamento não fez uma obturação satisfatória. 

Numa fase seguinte, foi desenvolvido o projétil para o calibre 155 mm, com uma maior 

capacidade de carga que o anterior [10], tendo sido realizados estudos quanto à balística interna 

e externa do projétil ([11] e [12]). A atuação do projétil passou também a ser por altimetria ao 
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invés de atuação por contacto, tendo uma detonação controlada eletronicamente e não por ação 

mecânica. Iniciou-se pelo projeto do projétil em si, passando depois para o estudo e ensaios 

teóricos das balísticas interna e externa, bem como o desenvolvimento de uma espoleta 

eletrónica [13]. 

Concluiu-se que o fabrico do projétil num material polimérico biodegradável trazia bastantes 

vantagens face a um material metálico. Em primeiro lugar, representava uma redução nos custos 

de fabrico e no impacto ambiental. O facto de um material polimérico ser mais leve e menos 

rígido que um material metálico implica uma maior facilidade no manuseamento do projétil e na 

sua detonação. Assim, foi realizado o projeto de um projétil de calibre 155 mm fabricado num 

material polimérico, bem como o estudo das tensões e deformações que este sofre ao nível da 

balística interna, tanto com uma carga sólida como com uma carga líquida [4]. Foram ainda feitos 

estudos relativamente ao comportamento mecânico e fabrico da cinta de travamento a usar [14]. 

1.3. Projétil 105 mm 

Tendo em conta que a peça atribuída a este projeto era de calibre 105 mm, voltou-se a 

trabalhar com este calibre. Isto implicou que o projétil tivesse de ser redesenhado para se adaptar 

a este calibre. 

O projeto FIREND avançou para um financiamento ao nível do Ministério da Defesa Nacional 

e conta com uma série de parceiros empenhados no estudo das diversas áreas que englobam o 

projeto: o IST e a Academia Militar no projeto do projétil e da espoleta eletrónica, a Forma 3D e 

o IPCA na produção dos componentes do projétil, o CEIF responsável pelos estudos do líquido 

retardante e o Laboratório de Explosivos da Marinha responsável pelo fornecimento da pólvora 

e estudo da balística interna do projétil. 

Sendo este um projétil bastante diferente dos projéteis normalmente usados no tiro de 

artilharia, não só pelo seu objetivo, mas também pelos materiais em que foi fabricado, foi 

necessária a realização de uma série de ensaios experimentais de modo a otimizar o 

desempenho do projétil, que serão descritos ao longo desta dissertação. 

O principal objetivo do projeto é conseguir lançar um projétil a 2000 m de distância. Para 

atingir esta distância, considerando um ângulo de saída de 45º, foi obtida a velocidade de saída 

necessária através da seguinte equação [15]: 

 
𝑥 =

𝑉𝑠
2

𝑔
sin 2𝜃0 

(1) 

 

𝑉𝑠 = √
𝑥 ∙ 𝑔

sin 2𝜃0
 

(2) 

Tendo sido obtido o resultado de 𝑉𝑠 ≥ 140,07 𝑚/𝑠, ou seja, a velocidade de saída do projétil 

terá de ser superior a este valor. No entanto, este cálculo não entra em consideração com a 

resistência do ar ou a massa do projétil, e quando verificado através de um software de simulação 

balística, concluiu-se que esta velocidade era demasiado baixa para o alcance pretendido, pelo 
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que por uma questão de similaridade com o projétil M1 HE, estipulou-se que o valor da 

velocidade de saída teria de ser próximo dos 200 m/s, tendo sido este o valor considerado ao 

longo desta dissertação. 

1.4. Objetivos 

O principal objetivo desta dissertação é projetar e produzir projéteis poliméricos, e realizar 

ensaios de campo, de modo a corrigir as falhas encontradas. De modo a abranger tudo aquilo 

que já foi desenvolvido até aqui, bem como as informações necessárias para compreender o 

funcionamento do projétil, serão tidos em conta os seguintes tópicos: 

• Estado da arte e definição das principais especificações do projétil; 

• Resumo da balística externa, ao nível da estabilidade de voo, da balística interna, ao 

nível das características da pólvora e consequente dimensionamento do projétil e da balística 

terminal do projétil, com a execução de simulações balísticas do mesmo; 

• Descrição dos processos de fabrico utilizados nos componentes dos projéteis, do 

equipamento utilizado e caracterização do protocolo seguido durante os ensaios de tiro; 

• Descrição dos ensaios de tiro realizados e apresentação das conclusões e propostas de 

correções aos projéteis; 

• Proposta do projeto do projétil para o calibre 155 mm; 

• Conclusões e propostas de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 – Revisão de balística 

Neste capítulo pretende-se fazer uma revisão teórica da balística, enunciando as principais 

equações que regem a deflagração da pólvora e o movimento do projétil no seu voo atmosférico. 

Será também feita uma análise dos principais componentes relacionados com a balística terminal 

do projétil FIREND. Por fim, serão realizados alguns ensaios computacionais num software de 

simulação balística. 

2.1 Balística externa 

A balística externa é a ciência que estuda o movimento do projétil durante a sua trajetória 

atmosférica, desde que deixa a boca da arma até atingir o seu alvo [16]. Esta trajetória é regida 

por uma série de forças e momentos que serão apresentados de seguida, bem como as 

equações que as traduzem. 

2.1.1. Forças e momentos aplicados no projétil 

De modo a conseguir atingir o alcance proposto no capítulo anterior, o projétil deve manter 

um voo atmosférico estável. Isto implica que haja uma série de parâmetros que devem ser tidos 

em conta para otimizar o voo do projétil. Assim sendo, irá ser feita uma abordagem da balística 

externa relativa ao projétil em estudo, ao nível das forças e momentos aplicados sobre o projétil. 

Esta abordagem será feita de acordo com as equações enunciadas por Nennsttiel [17]. 

Assim que o projétil deixa a boca de fogo, animado de uma certa velocidade, está sujeito a 

uma série de forças e momentos, sendo as mais significativas a força gravítica e as forças 

relacionadas com a resistência do ar [16]. 

 

Figura 4: Representação das principais forças e momentos aplicados no centro de massa 
do projétil [18] 

A força gravítica vai ser dada pela equação 3, sendo 𝑚𝑝 a massa do projétil e �⃗� a aceleração 

gravítica. 

 𝐹𝑔 = −𝑚𝑝 ∙ �⃗� (3) 

Uma vez que o projétil está a deslocar-se na Terra, e esta está em constante movimento, é 

necessário ter também em conta a força centrifuga e a força de Coriolis: 



 

8 
 

 

Figura 5: Representação da força centrífuga. O círculo vermelho representa o globo 
terrestre [17] 

A força centrífuga está representada na equação 4, sendo 𝜔𝐸 a velocidade angular da terra, 

𝑟𝐸 o raio médio da terra, 𝜑 o ângulo de latitude e 𝛼 o azimute. 

 

𝐹𝑍 = 𝑚𝑝 ∙ 𝜔𝐸
2 ∙ 𝑟𝐸 ∗ (

−sin (𝜑) ∙ cos (𝛼)
cos (𝜑)

sin (𝜑) ∙ sin (𝛼)
) 

(4) 

A força de Coriolis é dada pela equação 5, sendo 𝑣 a velocidade linear do projétil e 𝜔 a sua 

velocidade angular, em relação à Terra. 

 𝐹𝑐 = 2 ∙ 𝑚𝑝(𝑣 × 𝜔) (5) 

 

𝜔 = 𝜔𝐸 (

cos (𝜑) ∙ cos (𝛼)
sin (𝜑)

−cos (𝜑) ∙ sin (𝛼)
) 

(6) 

No entanto, em balística, a força de Coriolis só é considerada para alcances superiores a 20 

km, pelo que irá ser desprezada no caso em estudo. Isto deve-se ao facto de os valores destas 

duas forças serem muito baixos. Por exemplo, considerando um projétil com uma massa de 2,6 

kg e uma velocidade de saída de 200 m/s: 

• 𝐹𝑐 = 0,0758 𝑁; 

• 𝐹𝑧 = 0,0878 𝑁. 

A resistência do ar desempenha um papel fundamental nas forças aplicadas no voo do 

projétil. Assim que o projétil sai do tubo da arma há um desalinhamento entre o eixo longitudinal 

do projétil e a linha da trajetória, provocado por vibrações e perturbações no tubo, o chamado 

ângulo de guinada1. A existência deste ângulo vai aumentar a secção que oferece resistência ao 

vento, resistência essa que se traduz numa força – �⃑�𝑊 – e num momento – 𝑀𝑤 – o momento de 

derrube2. 

                                                
1 Yaw angle. 
2 Overturning moment 
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Figura 6: Forças e momentos devido ao vento aplicados no projétil [17] 

O momento de derrube é dado pela equação 7, sendo 𝜌 a densidade do fluido em que o 

projétil se move (neste caso, o ar), 𝐴 representa a seção do projétil que oferece resistência ao 

ar, 𝑐𝑀 é o coeficiente do momento de derrube, 𝑣𝑤 é a velocidade do projétil em relação ao 

vento e 𝑑 o diâmetro do projétil. 

 𝑀𝑊 =
𝜌

2
∙ 𝐴 ∙ 𝑐𝑀 ∙ 𝑣𝑤

2 ∙ 𝑑 (7) 

A força F⃑⃑W pode ser decomposta nas suas duas componentes verticais e horizontais, a força 

de sustentação (FL) e a força de arrasto (FD), visíveis na Figura 7. 

 

Figura 7: Principais forças aerodinâmicas aplicadas no projétil. Sustentação à esquerda e 
arrasto à direita (adaptado de [19]) 

Estas forças são dadas, respetivamente, por: 

 𝐹𝐿 =
𝜌

2
∙ 𝐴 ∙ 𝑐𝐿 ∙ 𝑣𝑤

2  (8) 

 𝐹𝐷 = −
𝜌

2
∙ 𝐴 ∙ 𝑐𝐷 ∙ 𝑣𝑤

2  (9) 

Onde 𝑐𝐿 representa o coeficiente de sustentação e 𝑐𝐷 representa o coeficiente de arrasto, e 

𝜌 representa a densidade do fluido onde se move o projétil (ar) 

Enquanto que a força de arrasto tem sempre sentido oposto à trajetória do projétil, o sentido 

da força de sustentação vai depender do sentido do ângulo de guinada. É também sabido que 

quanto maior o ângulo de guinada, maior o valor da força de arrasto, e, por conseguinte, mais 

instável será o voo do projétil. 

É também necessário ter em conta a interação viscosa entre o meio no qual o projétil se move 

(ar) e a superfície do mesmo. Esta interação vai criar um momento no sentido contrário à rotação 
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do projétil (e que irá, portanto, diminuir a sua rotação) designado por momento de amortecimento 

da rotação3: 

 
𝑀𝑆 = −

𝜌

2
∙ 𝐴 ∙ 𝑐𝑠𝑝𝑖𝑛 ∙ 𝑣𝑤

2 ∙ 𝑑 ∙
𝜔 ∙ 𝑑

𝑣𝑤
 

(10) 

Na equação 10 𝑐𝑠𝑝𝑖𝑛 representa o coeficiente do momento de amortecimento de rotação. 

O facto de o projétil estar imerso num fluido vai criar outra força: a força de Magnus. Devido 

à rotação do projétil, o escoamento em torno deste tende a ser assimétrico, ou seja, considerando 

o caso representado na Figura 8, onde a velocidade do vento tem o sentido da direita para a 

esquerda e o projétil com rotação no sentido dos ponteiros do relógio, vamos ter uma 

concentração de linhas de escoamento abaixo do projétil (ponto B), e uma zona onde a 

densidade de linhas de escoamento é baixa, no topo do projétil (ponto A). O facto de existir uma 

zona de baixa densidade de linhas de escoamento implica uma zona de altas pressões, e a zona 

de baixa densidade de linhas de escoamento implica uma zona de altas pressões. 

 

Figura 8: Representação da força de Magnus [17] 

Esta diferença de pressões vai criar uma força direcionada para baixo (no caso em exemplo), 

a chamada força de Magnus: 

 
𝐹𝑀 =

𝜌

2
∙ 𝐴 ∙ 𝐶𝑀𝑎𝑔 ∙

𝜔 ∙ 𝑑

𝑣𝑤
∙ 𝑣𝑤

2  
(11) 

Na equação acima 𝐶𝑀𝑎𝑔 representa o coeficiente da força de Magnus. 

Esta força pode ser substituída por uma força aplicada no centro de gravidade, e um momento 

que vai fazer o projétil girar num eixo perpendicular ao seu eixo longitudinal, o momento de 

Magnus: 

                                                
3 Spin damping moment 
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Figura 9: Momento de Magnus [17] 

 
𝑀𝑀 =

𝜌

2
∙ 𝐴 ∙ 𝑐𝑀𝑝 ∙

𝜔 ∙ 𝑑

𝑣𝑤
∙ 𝑑 ∙ 𝑣𝑤

2  
(12) 

Onde 𝑐𝑀𝑝 representa o coeficiente do momento de Magnus. 

O momento de Magnus vai obrigar o projétil a aproximar o seu eixo da linha da trajetória, ou 

seja, este momento vai ter um efeito estabilizador pois diminui o ângulo de guinada. As restantes 

condições que proporcionam um voo estável ao projétil serão analisadas de seguida. 

2.1.2. Estabilidade do projétil 

Geralmente, um projétil diz-se estável quando o seu eixo longitudinal está alinhado com a 

direção geral do movimento. No entanto, um projétil estável deve reunir três condições [17]: 

1) Ser estaticamente estável 

O projétil adquire estabilidade estática devido à rotação imposta pelas estrias do tubo. Esta 

rotação vai criar um efeito giroscópico, ou seja, durante o voo atmosférico, devido ao movimento 

imposto pela força do vento, o projétil vai mover o seu nariz na direção do momento de derrube. 

A estabilidade estática pode ser medida através do fator de estabilidade giroscópica, onde 𝐼𝑥𝑥 

representa o momento de inércia axial, 𝐼𝑦𝑦 o momento de inércia transverso e 𝑐𝑀𝛼 representa a 

derivada do coeficiente do momento de derrube. 

 
𝑆𝑔 = (

𝐼𝑥𝑥
𝐼𝑦𝑦
) ∙ (

𝜔 ∙ 𝑑

𝑣𝑤
)
2

∙ (
2 ∙ 𝐼𝑥𝑥

𝜌 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑5 ∙ 𝑐𝑀𝛼
) 

(13) 

O valor de Sg recomendado pelos fabricantes de projéteis está entre os valores 1,2 < Sg < 

1,5. 

2) Ser dinamicamente estável 

Um projétil diz-se dinamicamente estável se o seu ângulo de guinada diminui ao longo da 

trajetória. A existência de um angulo de guinada elevado à saída da boca do tubo não significa 

necessariamente que o projétil seja instável, dado que é esperado que este diminua ao longo da 

trajetória. Como foi dito anteriormente, a existência do ângulo de guinada é comum, devido a 

desalinhamentos no projétil ou fatores relacionados com o tubo da arma. 
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Tal como no caso anterior, a estabilidade dinâmica pode ser traduzida num fator, o fator de 

estabilidade dinâmica, que pode ser calculado através da seguinte expressão: 

 

𝑆𝑑 =

(

 
𝐶𝐿𝛼 −

𝑚𝑝 ∙ 𝑑
2

𝐼𝑥𝑥
∙ 𝐶𝑀𝑝𝛼

𝐶𝐿𝛼 − 𝐶𝐷 +
𝑚𝑝 ∙ 𝑑

2

𝐼𝑦𝑦
∙ (𝐶𝑚𝑞 + 𝐶𝑚�̇�))

  

(14) 

Na equação 14, 𝐶𝐿𝛼 representa a derivada do coeficiente de sustentação, 𝐶𝑀𝑝𝛼 é a derivada 

do coeficiente do momento de Magnus e 𝐶𝑚𝑞 + 𝐶𝑚�̇� representa a derivada do momento de 

amortecimento de rotação. 

Sendo que um projétil se diz dinamicamente estável caso a seguinte relação entre os fatores 

de estabilidade estática e dinâmica seja verificada: 

 
𝑆𝑔 >

1

4 ∙ 𝑆𝑑 ∙ (1 − 𝑆𝑑)
 

(15) 

3) Ser facilmente controlável 

Pode acontecer que um projétil saia do tubo da arma com demasiada rotação, tornando-se 

assim sobre-estabilizado. Neste caso, o projétil acaba por instabilizar, uma vez que a direção do 

seu eixo longitudinal vai-se manter constante, ao invés de acompanhar a trajetória parabólica, 

tal como está representado na Figura 10. 

 

Figura 10: Projétil sobre-estabilizado [17] 

Pensa-se que este fenómeno poderá ocorrer quando o ângulo entre o eixo longitudinal do 

projétil e a linha tangente à trajetória excede os 10º. Isto ocorre quando o projétil tem um valor 

elevado de Sg e um baixo valor do fator de controlo de voo4. Este fator é definido pela equação 

16. 

 
𝑓 =

1

|𝛿𝑝|
= (

𝐼𝑥𝑥
𝐼𝑦𝑦
) ∙ (

𝜔 ∙ 𝑣𝑤
4 ∙ �⃗� ∙ cos𝛩

) ∙ (
1

𝑆𝑔
) 

(16) 

   

 𝑓 > 𝑓𝑙 (17) 

                                                
4 Tractability factor 



 

13 
 

Onde 𝑓𝑙 ≅ 5,7 corresponde ao limite mínimo do fator de controlo de voo. 

𝛿𝑝 é o chamado ângulo de guinada de repouso, que consiste no ângulo entre o eixo de 

precessão do projétil e a direção de voo. Num projétil estabilizado, o ângulo de guinada 

corresponde ao ângulo de guinada de repouso [17]. Este ângulo é dado pela equação 18: 

 
𝛿𝑝 = −

8 ∙ 𝐼𝑥𝑥 ∙ 𝜔

𝜋 ∙ 𝜌 ∙ 𝑑3 ∙ 𝐶𝑀𝛼 ∙ 𝑣𝑤
4
∙ (𝑣𝑤 ∙

𝑑𝑣𝑤
𝑑𝑡
) 

(18) 

Para além do que foi acima enunciado, há ainda dois dados a ter em conta na análise da 

estabilidade de um projétil, a desaceleração e o coeficiente balístico. A desaceleração consiste 

na diminuição da velocidade do projétil durante o voo devido ao arrasto, a cada 1000 m, sendo 

dada pela seguinte equação [20]: 

 𝑑𝑣

𝑑𝑥
=
1000 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶𝑑

2 ∙ 𝑚𝑝
 

(19) 

Esta equação tem em conta a densidade do ar, 𝜌, a velocidade do projétil, 𝑣, a área 

transversal do projétil, 𝐴, o coeficiente de arrasto do projétil, 𝐶𝑑, e a massa do projétil, 𝑚𝑝. 

O coeficiente balístico, por outro lado, está relacionado com a capacidade do projétil de 

vencer a resistência do ar durante o voo, sendo uma razão entre a sua massa e a sua secção. 

Quanto mais alto for este valor, menor o arrasto sofrido pelo projétil, e melhor será o seu voo. 

[21]. É dado pela seguinte equação [19]: 

 𝐶 =
𝑚𝑝

𝑑2
 (20) 

2.2. Balística interna 

A balística interna é a ciência que estuda o movimento do projétil no interior do tubo da arma, 

desde o momento em que se inicia a deflagração da pólvora até ao momento em que o projétil 

sai do mesmo [16].  

O movimento exterior do projétil vai ser influenciado por uma série de fatores, nomeadamente 

o tipo e quantidade de pólvora usada, as dimensões da arma e do projétil, o estriamento do tubo, 

etc. 

É na deflagração da pólvora que se inicia o processo de disparo. Dependendo da quantidade 

e da composição química da pólvora, vamos conseguir obter a pressão necessária para que o 

projétil saia da boca do tubo com uma certa velocidade inicial. Existem várias equações que 

permitem modelar a evolução da pressão no interior do tubo da arma, sendo que o modelo mais 

aproximado da realidade é o modelo exponencial, presente na equação 21, a partir do qual se 

obtém a curva de pressões ao longo do tubo: 

 𝑃(𝑥) = 𝑃0 ∙ 𝑎 ∙ 𝑥 ∙ 𝑒
1−𝑎∙𝑥 (21) 

Em que x representa o comprimento ao longo do tubo e P0 o valor da pressão máxima. Este 

valor pode ser calculado através da equação 22, que representa a velocidade de saída do projétil, 

em função da sua massa, pressão máxima na câmara e comprimento do tubo [15]. Esta equação 
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tem em conta a massa do projétil, o comprimento do tubo (𝐿𝑡), um fator de atrito 𝑓𝑎 e o fator a 

que será explanado mais abaixo. 

 

𝑣𝑠(𝑎, 𝐿𝑡) = √
2

𝑚𝑝
[
𝑒 ∙ 𝑃0 ∙ 𝐴

𝑎
(1 − (1 + 𝑎 ∙ 𝐿𝑡) ∙ 𝑒

−𝑎∙𝐿𝑡) − 𝑓𝑎 ∙ 𝐿𝑡] 
(22) 

Sabe-se que 𝑓𝑎 ∙ 𝐿𝑡 vai ser uma expressão representativa da força de atrito exercida pelo 

interior do tubo no projétil.  

 𝜕𝑣

𝜕𝐿
= 0 → 𝑓𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑃0 ∙ 𝐴 ∙ 𝐿𝑡 ∙ 𝑒

1−𝑎∙𝐿𝑡 
(23) 

Através da derivada presente na equação 23 é possível concluir que 𝑓𝑎 corresponde a uma 

pressão equivalente à pressão na base do projétil à saída do tubo (𝑥 = 𝐿𝑡). Como tal, na equação 

da velocidade do projétil, 𝑓𝑎 será considerado como sendo uma fração da pressão máxima, tal 

como é visto na equação 24: 

 𝑓𝑎 = 0,1 ∙ 𝑃0 ∙ 𝐴 (24) 

Sabe-se ainda que a vai ser uma variável que descreve a curva de pressões ao longo do 

tubo, representando o ponto ao longo do comprimento do tubo onde ocorre a pressão máxima, 

sendo obtida através da derivada da equação 21, em função de a: 

 𝜕𝑣

𝜕𝑎
= 0 → 𝑎 ≅

5

𝐿𝑡
. (25) 

A partir da equação 22 é possível, portanto, obter o valor de P0: 

 
𝑃0 =

𝑣𝑠
2 ∙ 𝑚𝑝

2(
𝑒 ∙ 𝐴
𝑎
(1 − (1 + 𝑎 ∙ 𝐿𝑡) ∙ 𝑒

−𝑎∙𝐿𝑡) − 0.1 ∙ 𝐴 ∙ 𝐿𝑡

 
(26) 

Esta equação será validada no subcapítulo 4.2, onde serão comparados os valores de 

pressão obtidos teoricamente com os valores obtidos através dos sensores utilizados nos 

ensaios. 

Considerando os dados do problema, ou seja, velocidade de saída de 200 m/s, massa do 

projétil de 2,6 kg e comprimento do tubo de 2310 mm, é possível criar vários gráficos da 

distribuição de pressão, variando o valor da variável a. 
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Figura 11: Variação da pressão ao longo do comprimento do tubo 

Na Figura 11 está representada a pressão ao longo do comprimento do tubo, para vários 

valores de a: a preto 𝑎 = 1/𝐿 ; a verde 𝑎 = 2/𝐿; a azul 𝑎 = 5/𝐿; e a vermelho 𝑎 = 7/𝐿. Tal como 

se pode observar, a curva mais com o melhor valor de pressão tendo em conta a  pressão de 

saída é a curva para 𝑎 = 5/𝐿. 

2.2.1. Análise da pólvora 

A pólvora é o material energético cuja deflagração vai criar um aumento de gases na câmara 

de combustão, obrigando o projétil a deslocar-se ao longo do tubo. A composição química da 

pólvora, bem como o formato do grão, vai ter influência na velocidade de queima dos grãos de 

pólvora, como será explanado abaixo. 

 

 

Figura 12: Diferentes grãos de Pólvora: (1) Cilíndrico (2) Com um único furo (3) 
Multiperfurado (adaptado de [22]) 
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Na Figura 12 podem ser observados 3 tipos diferentes de grão, que vão ter diferentes 

comportamentos durante a sua deflagração. Isto deve-se ao facto de a área do grão que está a 

ser queimada ser variável ao longo do tempo. Abaixo serão demonstradas as equações que 

regulam a variação das áreas queimadas e o volume de gás libertado para cada tipo de grão 

[15]. 

No caso (1) está representado um grão cilíndrico. O seu volume vai ser dado por: 

 𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝐿𝑔 (27) 

Nesta equação considera-se 𝑟 como sendo o raio do grão, e 𝐿𝑔 como sendo o comprimento 

do grão. Considerando o volume, é possível obter a área ardida do grão ao longo do tempo uma 

vez que o raio vai variando ao longo do tempo 

 𝐴𝑔(𝑡) = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟(𝑡) ∙ 𝐿𝑔 (28) 

O raio, por sua vez, é dependente da taxa de queima, �̇�. Como se pode ver na expressão 

abaixo, o raio do grão vai diminuindo ao longo do tempo. Diz-se então que este tipo de grão é 

um grão regressivo. 

 𝑟(𝑡) = 𝑟𝑖 − �̇� ∙ 𝑡 (29) 

O volume de gás produzido vai então ser dado pela expressão: 

 𝑑𝑉𝑔 = −𝛼𝑔 ∙ 𝐴𝑔𝑑𝑟 

 

(30) 

 𝑉𝑔(𝑡) = 𝜋 ∙ 𝛼𝑔 ∙ 𝐿𝑔 ∙ �̇� ∙ 𝑡 ∙ (2𝑟𝑖 − �̇� ∙ 𝑡) (31) 

Sendo 𝛼𝑔 a constante de proporcionalidade entre o volume do grão de pólvora e o volume de 

gás gerado. 

No caso (2) está representado um grão com um único furo. O seu volume vai ser dado por: 

 𝑉 = 𝜋 ∙ (𝑟1
2 − 𝑟2

2) ∙ 𝐿𝑔 (32) 

Sendo r1 o raio exterior e r2 o raio do furo. De um modo semelhante ao usado no caso anterior, 

a área queimada ao longo do tempo é dada por: 

 𝐴(𝑡) = 2 ∙ 𝜋 ∙ (𝑟1 + 𝑟2) ∙ 𝐿𝑔 (33) 

Verifica-se que a área queimada se mantém constante, uma vez que não depende da taxa 

de queima. Este tipo de grão é chamado de grão neutro, e o volume de gás queimado é dado 

por: 

 𝑉𝑔(𝑡) = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝛼𝑔 ∙ 𝐿𝑔((𝑟1 + 𝑟2)�̇� ∙ 𝑡) (34) 

No caso (3) temos um grão multiperfurado. O volume do grão vai ser dado por: 

 𝑉 = 𝜋 ∙ (𝑟1
2 − 𝑛𝑓 ∙ 𝑟2

2) ∙ 𝐿𝑔 (35) 

Sendo nf o número de furos, r1 o diâmetro do grão e r2 o diâmetro de cada furo. Neste caso a 

área ardida é dada por: 
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 𝐴𝑔(𝑡) = 2 ∙ 𝜋 ∙ (𝑟1 + 𝑛𝑓 ∙ 𝑟2 + (𝑛𝑓 − 1)𝑟(𝑡)) ∙ 𝐿𝑔 (36) 

Sendo que a variação do raio vai ser 𝑟(𝑡) = �̇� ∙ 𝑡 . Neste caso há um aumento da área ardida 

ao longo do tempo. Diz-se então que este grão é um grão progressivo. 

O volume de gases libertados é dado por: 

 
𝑉𝑔(𝑡) = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝛼𝑔 ∙ 𝐿𝑔 ((𝑟1 + 𝑛𝑓 ∙ 𝑟2)�̇� ∙ 𝑡 +

1

2
(𝑛𝑓 − 1)(�̇� ∙ 𝑡)

2) 
(37) 

Nas munições reais de calibre 105 mm a quantidade de pólvora usada varia consoante o 

alcance que se pretende atingir, isto é, a carga completa da munição compreende sete sacos 

com grãos de pólvora com características diferentes, sendo estes usados por ordem numérica 

(Figura 13). 

 

Figura 13: Sacos usados pela munição M1 HE [23] 

Como foi visto anteriormente, a velocidade de queima de um grão de pólvora varia consoante 

o tipo de grão e as suas dimensões. Na Tabela 2 estão representadas algumas das 

características dos grãos de pólvora presentes em cada um dos sacos de pólvora da munição 

M1 HE. Estes dados foram obtidos pelo Laboratório de Explosivos da Marinha. Como pode ser 

observado, apesar de os dois primeiros sacos de pólvora possuírem grãos neutros, os seguintes 

já são progressivos, de modo a aumentar a velocidade de deflagração da pólvora, uma vez que 

a sua quantidade aumenta. 

Tabela 2: Características das cargas da munição M1 HE [23] 

Carga Perfuração Grão 
Comprimento 
do grão [mm] 

Diâmetro 
do grão 

[mm] 

Massa da 
carga [g] 

1 Monoperfurado Neutro 6 1 241 

2 Monoperfurado Neutro 6 1 43 

3 Heptaperfurado Progressivo 6 3 65 

4 Heptaperfurado Progressivo 9 3 110 

5 Heptaperfurado Progressivo 9 3 162 

6 Heptaperfurado Progressivo 9 3 245 

7 Heptaperfurado Progressivo 9 3 392 
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É possível estimar a massa de pólvora necessária para propulsionar o projétil FIREND através 

da equação 38 [24]. Para tal, considerou-se a velocidade de saída de 200 m/s, e uma massa do 

projétil de, em média, 2,6 kg. A massa de pólvora é dada por C0: 

 
𝑣𝑠 = 1482 × (

𝐶0
𝑚
)
0,4892

 
(38) 

A massa de pólvora necessária será de 43,34 g, correspondendo a um saco de carga 2. A 

equação 37 foi obtida com base em resultados empíricos, no entanto Dyckmanns [24] fornece 

equações mais exatas para a massa de pólvora, sendo necessários dados mais precisos 

relativos à pólvora. Ainda assim, este valor fornece um bom ponto de partida para a carga a usar 

nos ensaios práticos, tal como será visto mais à frente. 

2.2.2. Análise da cinta de travamento 

Há duas principais formas de estabilizar um projétil durante o seu voo. Uma delas é através 

da utilização de alhetas, e outra é induzindo rotação no projétil, método que já foi descrito 

anteriormente. De modo a imprimir rotação no projétil, o interior do tubo da arma tem estrias 

helicoidais gravadas ao longo do seu comprimento. A interação entre o projétil e o tubo é dada 

através de um componente do projétil, a cinta de travamento, que se deforma plasticamente de 

modo a encaixar nas estrias, como pode ser observado na Figura 14. 

 

Figura 14: Representação do contacto entre o projétil e o tubo (adaptado de [25]) 

A cinta de travamento tem 3 funções principais [26]: 

• Impedir que os gases oriundos da deflagração da pólvora ultrapassem o projétil, selando 

a câmara de combustão; 

• Animar o projétil do movimento de rotação, transferido pelas estrias do tubo; 

• Centrar o projétil no interior do tubo. 

Para além disto, a cinta deve ainda suster o projétil no cone de forçamento tempo suficiente 

para o aumento de pressão ser suficientemente significativo para o projétil sair com a velocidade 

pretendida. Por fim, a cinta deve ser de um material facilmente deformável e que não desgaste 

o tubo excessivamente, deve-se manter fixa ao projétil durante as várias fases do disparo, e não 

deve pôr em causa as propriedades balísticas do projétil. 

Dada a importância que tem para a estabilização do voo do projétil, este componente foi 

evoluindo ao longo do tempo, e pode apresentar diferentes geometrias tendo em conta o projétil 
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e a arma utilizada. Na generalidade dos projéteis a cinta de travamento consiste apenas numa 

tira de metal em toda a volta do projétil (semelhante à Figura 14), mas também é comum 

encontrar projéteis onde as funções descritas acima são separadas, contendo o projétil várias 

cintas.  

Relativamente ao tubo da arma, a configuração genérica de um tubo estriado é a seguinte: 

 

Figura 15: Corte transversal do tubo estriado [25] 

De modo a facilitar a compreensão desta parte da balística interna, na Figura 15 pode ser 

visualizado o corte transversal do tubo de uma arma, com as suas principais dimensões: 

DG: Diâmetro entre estrias5 

DL: Diâmetro entre duas zonas não estriadas6 

Wg: Comprimento da estria 

WL: Comprimento da zona não estriada 

δ: Profundidade da estria 

No subcapítulo 3.2.3. serão referidas as principais características do tubo da arma usado 

durante os ensaios realizados. 

2.3. Balística terminal 

A balística terminal (ou dos efeitos) é a ciência que estuda o final da trajetória do projétil. Na 

grande maioria dos projéteis, o fim da sua trajetória é caracterizado pela fragmentação do corpo 

do projétil através da explosão de um material altamente explosivo no seu interior, e pela 

penetração ou perfuração de um alvo [19]. No entanto, o objetivo do projétil FIREND é diferente 

dos projéteis convencionais. Pretende-se que o projétil, após descrever o seu voo atmosférico, 

                                                
5 Groove to Groove 
6 Land to land 
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liberte um líquido retardante sobre a área em chamas, a uma certa altura do solo, de modo a 

maximizar a área afetada pelo líquido retardante que se encontra no seu interior. 

Para tal, foram efetuados estudos com vista a obter um líquido retardante com características 

superiores à água, tendo sido também desenvolvida uma espoleta eletrónica que irá fazer com 

que o projétil se abra no ar, espalhando o líquido retardante. Este capítulo irá refletir sobre estes 

dois componentes. 

2.3.1. Líquido retardante 

No que toca ao líquido retardante a ser usado no interior do projétil, foi realizado um estudo 

por parte do CEIF (Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais), relativamente às capacidades 

de retardar um fogo [37]. Foram testados dois retardantes, o FR161 da Budenheim e o FL 02 da 

Rio Sagrado, para além de água. 

Este ensaio foi realizado em laboratório, num ambiente controlado, tendo sido colocada palha 

seca ao lado de palha misturada com retardante, como pode ser visto na Figura 16, de modo a 

comparar alguns dados sobre as chamas, e perceber qual dos produtos é mais eficiente. 

 

Figura 16: Esquema utilizado nas experiências com líquidos retardantes 

Foram testadas cargas de palha com uma densidade de área de 0.6, 1.0, 1.5 e 3.0 kg/m2 em 

base seca, numa mesa semelhante àquela que se encontra no esquema acima. Antes dos 

ensaios a palha foi colocada numa estufa a 23ºC até atingir um teor de humidade entre os 9 e 

10%. Os parâmetros medidos nesta experiência foram: 

• Taxa de propagação da frente de fogo, R [m.s-1]; 

• Comprimento da chama, L [cm]; 

• Taxa de perda de massa, m’ [g.s-1]. 

Como se pode observar na Figura 16, foram testados conjuntos de palha misturados com 

retardante, tendo sido obtidos os valores R2, m’2 e L2, e conjuntos contendo apenas palha seca, 

designados de testes de referência, de onde se obteve R1, m’1 e L1. Estes dados permitiram 

que fossem calculadas uma série de relações, de modo a comparar a eficiência dos diferentes 

retardantes: 
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• Taxa de atraso de propagação:  

 𝛶 = 𝑅2/𝑅1 (39) 

• Taxa de redução da perda de massa: 

 𝛬 = 𝑚2
′ /𝑚1

′  (40) 

• Taxa de redução da altura da chama: 

 𝜆 = 𝐿2/𝐿1 (41) 

Todos estes parâmetros são adimensionais, variando entre 0 e 1, e relacionam-se através de 

um índice de eficiência global,  , também ele adimensional. Quando mais alto for o valor deste 

índice, mais eficiente será o líquido retardante. 

 
𝜎 = 1 −

𝛶 + 𝛬 + 𝜆

3
 

(42) 

Ao todo foram realizados 68 ensaios, combinando os dois líquidos retardantes, água, e as 

cargas de palha enumeradas acima. A metodologia utilizada nestes ensaios foi a seguinte: 

• Medição da carga de palha; 

• Colocação da palha numa estufa a 23˚C até se atingir um teor de humidade em base 

seca entre 9 e 10%; 

• Separação da fração de combustível que virá a sofrer tratamento com retardante da 

restante fração de combustível que irá ser utilizado para realizar a ignição; 

• Aplicação da quantidade de retardante na fração de combustível correspondente; 

• Repouso do combustível tratado durante 15 minutos à temperatura ambiente; 

• Colocação do combustível tratado na estufa durante 30 minutos, a uma temperatura de 

42±2˚C; 

• Medição do teor de humidade de amostras retiradas da estufa de combustível; 

• Distribuição do combustível sobre a mesa de ensaio em que combustível sem retardante 

é colocado nos primeiros 40 cm e o combustível com retardante numa área definida no esquema; 

• Colocação de fios de algodão transversalmente de 10 em 10cm por cima do combustível, 

para registar a velocidade de propagação da frente de chamas. 

• Ignição realizada por meio de um fio de lã embebido em gasolina e gasóleo, iniciando-

se então a aquisição de dados a partir da balança.  

• Registo fotográfico e de vídeo da propagação do fogo; 

• Após o ensaio, registo fotográfico com vista de topo, com a finalidade de aferir na área 

com tratamento de retardante a percentagem de área que foi consumida pela combustão. 

• Realização de um teste idêntico, mas sem a aplicação do retardante (teste de referência) 

com aquisição dos mesmos dados. 

Nas tabelas abaixo estão descritos os resultados destes ensaios, estando representada a 

percentagem de área de palha ardida tendo em conta diferentes concentrações de líquidos 

retardantes (em L/m2). 
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Tabela 3: Percentagem de área ardida utilizando diferentes quantidades de retardantes/água 
para carga de 0.6 kg/m2 de palha 

 L/m2 1.07 0.89 0.71 0.36 0.27 0.23 0.196 0.143  

0.6 

kg/m2 

FL02 - - - 9.82 32.14 44.84 79.95 70.04 

Á
re

a
 

a
rd

id
a
 (%

) 

FR161 - - - 6.25 27.63 38.86 71.43 100 

H2O 8.98 16.2 69.64 100 100 100 100 - 

 

Tabela 4: Percentagem de área ardida utilizando diferentes quantidades de retardantes para 
carga de 1 kg/m2 de palha 

 L/m2 0.63 0.54 0.45 0.36  

1.0 
kg/m2 

FL02 10.71 20.71 35.71 71.14 Á
re

a
 

a
rd

id
a
 

(%
) FR161 0 7.14 32.14 66.07 

 

Tabela 5: Percentagem de área ardida utilizando diferentes quantidades de retardantes/água 
para carga de 1.5 kg/m2 de palha 

 L/m2 0.89 0.71 0.63 0.54  

1.5 
kg/m2 

FL02 3.75 30.36 53.43 88.93 Á
re

a
 

a
rd

id
a
 

(%
) FR161 7.86 13.75 24.64 61.79 

 

No primeiro ensaio foi utilizada água, de modo a comparar os valores obtidos com os líquidos 

retardantes. No entanto, uma vez que os resultados obtidos não foram satisfatórios (a partir dos 

0,36 L/m2 de água, houve 100% de área ardida) acabou-se por deixar de considerar este líquido 

nas experiências seguintes. 

Estipulou-se que, os casos em que a propagação de chama fosse inferior ou rondasse os 

30% (marcados nas tabelas acima a verde), eram resultados aceitáveis. Na Figura 17 está 

representado o gráfico com os dados das Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5. Analisando o gráfico 

pode-se verificar que para um dos casos em estudo, ou seja, para cada uma das densidades de 

área de palha, a quantidade necessária de FR161 é inferior à de FL02 para a mesma área ardida. 

Daqui conclui-se que o FR161 tem melhor desempenho que o FL02 ou que a água. O limite dos 

30% referido acima encontra-se marcado pela linha verde. 
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Figura 17: Comparação dos resultados obtidos 

Por fim, de acordo com dados obtidos através do CEIF o agente retardante FR161 tem uma 

baixa viscosidade, uma densidade de 0,975 g/cm3, e um rendimento 60% superior ao da água. 

2.3.2. Espoleta 

Numa fase inicial do projeto a libertação do líquido retardante ocorria quando o projétil atingia 

o chão. A espoleta iria esmagar um anel de PP, pressionando um punção (na Figura 18, a 

amarelo) que iria cortar uma membrana fusível (a vermelho). Esta membrana fusível estaria 

ligada a um veio e a uma mola que, através da libertação da energia elástica acumulada nesta, 

soltaria a tampa do compartimento de carga, libertando o líquido retardante. [9] 

 

Figura 18: Membrana fusível [10] 

No entanto nos ensaios realizados por Castanheira, concluiu-se que esta solução era 

ineficiente, pois o projétil penetrava o solo antes de libertar o líquido. Assim, no seu projeto de 

uma munição de calibre 155 mm Calado previa utilizar uma espoleta controlada por altimetria, 

que, quando o projétil chegasse a cerca de 20 m do solo, iria iniciar uma cadeia de ações que 
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concluíam com a libertação de gás por parte de um gerador de gás, que, ao aumentar a pressão 

no interior do projétil, iria obrigar o líquido retardante a sair. 

Mais recentemente foi desenvolvida por Campos uma espoleta acionada eletronicamente, por 

tempo [13]. Ou seja, antes do lançamento do projétil, o utilizador programa a espoleta para um 

certo tempo de voo (dado tendo em conta a distância a que se vai lançar o projétil). A espoleta é 

acionada quando o projétil ganha aceleração no tubo da arma, e está programada para libertar 

o líquido quando o projétil se encontrar a uma distância entre os 20 m e os 7 m do solo. 

Esta espoleta comporta três componentes funcionais: um sensor de aceleração, um grupo de 

gestão de energia do sistema, e um sistema de libertação do agente extintor. O sensor de 

aceleração, ou acelerómetro, tem como função detetar o momento em que o projétil inicia o seu 

movimento no tubo da arma, de forma a que o relógio inicie a contagem do tempo de voo. Este 

sensor permite também fornecer informações relativas a inclinações do projétil, rotações, 

vibrações e distâncias percorridas. 

O acionamento da libertação do agente extintor é responsável por gerar o sinal elétrico que 

irá abrir o projétil, lançando o líquido extintor. Apesar de Campos não ter aprofundado o estudo 

nesta área, deixou uma série de possíveis candidatos para este efeito, tendo em conta um 

relatório da NATO: 

• Low energy exploding foil initiator (ou slapper);  

• Lower voltage exploding bridge wire;  

• Semiconductor bridges;  

• Laser ou plasma detonators.  

Por fim, relativamente ao grupo de gestão de energia do sistema, este tem como função 

alimentar os vários blocos e circuitos do sistema, sendo composto por duas baterias, uma 

dedicada ao fornecimento de energia aos circuitos de controlo, e outra dedicada ao bloco de 

acionamento da espoleta. 

Com base nestes estudos, a espoleta eletrónica encontra-se neste momento a ser 

desenvolvida. 

2.4. Dimensionamento do projétil 

Com base no que foi descrito até agora e no trabalho desenvolvido por Almeida ([4] e [27]) é 

possível estabelecer os principais constrangimentos relativos ao fabrico do projétil: 

• O calibre do projétil deve ser de 105 mm. Isto implica que a cinta de travamento tenha 

um diâmetro superior aos 105 mm, e o diâmetro da cinta de guiamento deva rondar os 104,5 

mm; 

• O projétil será fabricado em materiais poliméricos, utilizando tanto quanto possível a 

termoformação 
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• A cinta de travamento deverá ter um diâmetro superior ao diâmetro interior do tubo, ou 

seja, no mínimo 106 mm; 

• Relativamente à pólvora utilizada, deverá, no mínimo, ser utilizado 43 g; 

• No que toca à espessura do projétil, esta deverá estar de acordo com a análise de 

tensões realizada por Almeida [27]. Ou seja, o projétil deverá ter uma espessura mínima de 3 

mm; 

• Deverá ser aproveitado o máximo de volume possível para o transporte do líquido 

retardante. No entanto, deve ser deixado volume livre para a colocação da espoleta; 

• A cinta de travamento e o tubo serão ligados através de uma união mecânica (Figura 

19), complementada por uma ligação química (cola); 

• As restantes peças serão unidas através de uma ligação química; 

 

Figura 19: Pormenor da ligação entre o tubo e a cinta de travamento 

• O interior do projétil irá ter um separador central, com o intuito de obrigar o líquido 

retardante a rodar em concordância com a rotação do projétil (Figura 19), imprimindo momento 

angular neste; 

• Apesar de numa fase inicial ter-se ponderado colocar o líquido retardante dentro de 

sacos plásticos e colocar os sacos dentro do projétil, ao ter-se verificado a estanquicidade do 

projétil colocou-se esta opção fora de questão, tendo-se colocado o líquido diretamente dentro 

do projétil, simplificando assim o processo de montagem. 

 

2.5. Simulação de balística externa 

Devido à complexidade das equações referidas nos subcapítulos 2.1.1 e 2.1.2, torna-se 

necessária a utilização de um software auxiliar no projeto e desenvolvimento de projéteis. Foi 

utilizado o software PRODAS V3.5, que permite, entre outras coisas, obter os valores das várias 

forças e coeficientes relacionados com a aerodinâmica e a trajetória do projétil. 
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Foi realizada uma análise no software PRODAS V3.5, de modo a verificar a estabilidade 

aerodinâmica do projétil durante o voo. Foi usado um projétil semelhante ao da Figura 20, tendo 

sido alteradas as suas características ao longo dos ensaios. Tal como será feito nos ensaios 

práticos, considerou-se que no interior do projétil se encontrava água, e na ogiva estava uma 

massa de barro, simulando o peso da espoleta. Foram ainda realizados ensaios considerando o 

líquido retardante referido no subcapítulo 2.3.1, e com um projétil fabricado no mesmo material 

do projétil 3D utilizado no terceiro ensaio, que será descrito no subcapítulo 4.8. 

 

Figura 20: Modelo do projétil usado no software PRODAS V3.5 

Em todos os casos foi considerada uma velocidade de saída de 200 m/s, um ângulo de 

elevação da peça de θ0 = 45º e um ângulo de picada7 e guinada iniciais de 0º. Uma vez que na 

lista de armas presentes na biblioteca do PRODAS não existe a arma usada nos ensaios (M101 

A1), considerou-se o obus M103 de 105 mm.  

Relativamente aos ensaios efetuados quanto ao alcance, optou-se por usar a trajetória 6DOF 

(six degrees of freedom). Esta trajetória aproxima-se bastante da realidade, pois considera o 

projétil como um corpo rígido com massa distribuída ao longo da sua geometria. Este método 

tem em conta as coordenadas próprias do projétil (na Figura 21, i, j, k), alinhadas com os eixos 

de simetria do corpo. Isto permite representar a sua posição e comportamento aerodinâmico para 

um dado intervalo de tempo [19]. Na Figura 21 podem ser observados os 6 graus de liberdade 

considerados neste método. 

 

Figura 21: Descrição dos 6 graus de liberdade do método 6DOF [19] 

Ao longo dos ensaios computacionais considerou-se que os componentes do projétil eram 

fabricados nos seguintes materiais: 

                                                
7 Pitch angle 
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• A base e a ogiva, em ABS, com 𝜌𝐴𝐵𝑆 = 1,04 [𝑔/𝑐𝑚
3]; 

• A cinta de travamento, em PE, com 𝜌𝑃𝐸 = 0,96 [𝑔/𝑐𝑚
3]; 

• O tubo em acrílico, com 𝜌𝐴𝑐𝑟í𝑙𝑖𝑐𝑜 = 1,18 [𝑔/𝑐𝑚
3]; 

• O interior do tubo cheio com água, com 𝜌Á𝑔𝑢𝑎 = 1,00 [𝑔/𝑐𝑚
3]; 

• O interior da ogiva cheio de barro, com 𝜌𝐵𝑎𝑟𝑟𝑜 = 1,60 [𝑔/𝑐𝑚
3]; 

O PRODAS V3.5 fornece também alguns dados relativamente à rotação do projétil. Para uma 

velocidade linear de 200 m/s e uma rotação de 20,5 calibres/revolução, o projétil tem uma 

velocidade angular à saída do tubo de 5572 rpm. Isto implica que a relação entre as velocidades 

linear e angular seja dada por: 

 𝑣𝑠
𝑣𝑎𝑛𝑔

=
200

5572
= 0,0359 [𝑚/𝑠/𝑟𝑝𝑚] 

(43) 

Esta relação será mais tarde confirmada durante os ensaios descritos no capítulo 4. 

Foram feitos alguns ensaios tendo em conta alterações no comprimento do tubo do projétil, 

descritos na Tabela 6. Considerou-se conveniente apresentar algumas das principais 

características físicas e alguns dados relacionados com a estabilidade de voo do projétil. 

Tabela 6: Características dos projéteis ensaiados no PRODAS 

Comp. 

[mm] 

Massa 

[kg] 

CG 

desde o 

nariz 

[mm] 

Ixx  

[kg.m2] 

Iyy 

[kg.m2] 

Alcance 

[m] 
Sg 

Desaceleração 

[m/s/1000m] 

Coef. 

balístico 

340 2,69 166,022 0,00327 0,02567 47,55 0,72 41,44 0,682 

320 2,53 156,119 0,00306 0,02142 1873,2 0,85 45,50 0,621 

300 2,37 146,229 0,00286 0,01766 2291,2 1.02 50,11 0,563 

280 2,20 136,355 0,00265 0,01439 2342,6 1,25 55,19 0,511 

260 2,04 126,501 0,00244 0,01155 2278,9 1,57 60,90 0,463 

 

Analisando a Tabela 6 é possível retirar algumas conclusões relativamente aos projéteis. Em 

primeiro lugar, é necessário referir que o baixo alcance atingido pelo projétil de 340 mm foi fruto 

da sua instabilidade, ou seja, o software, a partir desta distância, deixou de conseguir calcular a 

trajetória do projétil. 

É também visível que com a diminuição do comprimento do projétil, o fator de estabilidade 

giroscópica aumenta para valores aceitáveis (Sg > 1). Tal deve-se ao facto de, com a diminuição 

do comprimento, o centro de pressão e o centro de gravidade dos projéteis ficam mais próximos, 

tal como pode ser visto na Figura 22. 
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Figura 22: Comparação entre os centros de pressão e gravidade dos projéteis. À esquerda, 
340 mm; à direita, 260 mm 

Em contrapartida, a diminuição do comprimento afeta o volume do projétil disponível para o 

transporte de líquido, pondo em causa a capacidade extintora deste projétil. Para além disto, vai 

diminuir a sua massa, e, por conseguinte, a sua inércia, aumentando assim a desaceleração 

durante o voo. A diminuição da massa tem ainda implicações ao nível do coeficiente balístico 

(equação 20), que diminui com a diminuição da massa, tornando o projétil mais suscetível ao 

arrasto. 

Concluindo, o projétil com um comprimento de 280 mm é o que apresenta maior alcance, 

para valores satisfatórios do coeficiente balístico e do fator de estabilidade giroscópica. 

2.5.1. Simulação do projétil com o líquido retardante 

Tendo em conta o projétil considerado em cima, com um comprimento total de 280 mm, será 

agora apresentado um ensaio balístico onde será substituída a água pelo líquido retardante que 

foi apresentado anteriormente, o FR161 da Budenheim. Como tal, foi introduzido no interior do 

projétil um líquido com densidade igual a 𝜌𝐹𝑅161 = 0,975 [𝑔/𝑐𝑚
3], tendo todos os restantes dados 

sendo mantidos constantes. Os resultados deste ensaio estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Comparação entre os projéteis com água e líquido retardante 

Líquid
o 

Mass
a [kg] 

CG 
desde o 

nariz 
[mm] 

Ixx  
[kg.m2] 

Iyy 
[kg.m2] 

Alcanc
e [m] 

Sg 
Desaceleraçã
o [m/s/1000m] 

Coef. 
balístic

o 

Água 2,20 136,35
5 

0,0026
5 

0,0143
9 

2342,6 
1,2

5 
55,19 0,511 

FR161 2,17 135,94
9 

0,0026
1 

0,0142
1 

2326,2 1,2
4 

56,10 0,503 
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Como pode ser observado, a baixa diferença nas densidades da água e do líquido retardante 

induz ligeiras diferenças no comportamento ao nível de balística externa dos dois projéteis. 

Verifica-se que os indicadores de estabilidade de voo apresentam bons resultados (Sg > 1,2 e o 

coeficiente balístico apresenta um valor inferior com o líquido FR161), e os objetivos 

relativamente ao alcance são mantidos (alcance > 2000 m), pelo que se considera viável em 

termos de balística externa substituir a água pelo líquido retardante FR161. 

2.5.2. Simulação balística do projétil 3D 

Como foi mencionado anteriormente, será feita também a simulação de voo do projétil 

fabricado por fabrico aditivo, utilizado no terceiro ensaio (subcapítulo 4.7). Para tal, será 

considerado um projétil com geometria semelhante ao da Figura 20, com um comprimento total 

de 280 mm. Este projétil será fabricado em PLA, com 𝜌𝑃𝐿𝐴 = 1,25[𝑔/𝑐𝑚
3] (Tabela 16). 

Considerou-se também que este projétil era todo ele cheio com água ou com líquido retardante, 

não tendo uma massa de barro similarmente aos restantes projéteis. 

Tabela 8: Descrição das simulações: 1 - Projétil normal, com água; 2 - Projétil 3D, com água; 3 
- Projétil normal, com líquido retardante; 4 - Projétil 3D, com líquido retardante 

N.º 
Massa 

[kg] 

CG desde o 

nariz [mm] 

Ixx  

[kg.m2] 

Iyy 

[kg.m2] 

Alcance 

[m] 
Sg 

Desaceleração 

[m/s/1000m] 

Coef. 

balístico 

1 2,20 136,355 0,00265 0,01439 2342,6 1,25 55,19 0,511 

2 2,12 143,370 0,00264 0,01339 2294,1 1,23 57,25 0,493 

3 2,17 135,949 0,00261 0,01421 2326,2 1,24 56,10 0,503 

4 2,08 143,360 0,00260 0,01315 2272,3 1,22 58,39 0,483 

 

Mais uma vez pode ser observado que a diferença de densidades entre o líquido retardante 

e a água vai influenciar a estabilidade do projétil. Ao diminuir a massa do projétil, o coeficiente 

balístico e a desaceleração também diminuem, ou seja, o projétil vai ser mais suscetível ao 

arrasto e vai perder mais velocidade ao longo da trajetória. Por outro lado, o fator de estabilidade 

aumenta, representando uma melhoria na estabilidade estática do projétil. 

Se por um lado a massa e o coeficiente balístico diminuem, a desaceleração e o fator de 

estabilidade giroscópica aumentam, ou seja, o projétil perde mais velocidade ao longo do voo, 

no entanto é mais estável. 

Comparando os projéteis normais com os projéteis fabricados por fabrico aditivo, verifica-se 

que estes últimos têm uma massa inferior aos primeiros, ocorrendo um efeito similar ao que foi 

descrito acima. No entanto, tendo em conta os resultados obtidos na simulação nº 4, podemos 

considerar que os resultados obtidos foram satisfatórios, e é viável a utilização de um projétil 

fabricado por fabrico aditivo. 
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Capítulo 3 – Processos de fabrico e protocolo dos 

ensaios 

Neste capítulo pretende-se dar a conhecer os processos de fabrico utilizados nos 

componentes dos projéteis. Pretende-se também dar a conhecer o protocolo seguido nos 

ensaios e o equipamento usado. 

3.1. Processos de fabrico 

Uma vez que no fabrico dos componentes foram utilizados processos de fabrico diferentes 

dos mais usuais para polímeros (moldação por injeção), considerou-se importante fazer uma 

abordagem técnica a estes processos. Assim, irão ser apresentados os vários processos de 

fabrico usados na produção dos componentes. 

3.1.1. Termoformação 

A moldação por termoformação é um processo de transformação de polímeros alternativo à 

moldação por injeção ou por extrusão, sendo um processo relativamente barato e que permite 

boas tolerâncias dimensionais. Este processo é bastante usado para o fabrico de protótipos, 

dado que o custo dos moldes usados é muito inferior aos moldes usados pela moldação por 

injeção ou por extrusão [28]. 

 

Figura 23: Processo de termoformação (adaptado de [29]) 

Neste processo, numa primeira fase, tal como pode ser visto na Figura 23, é aquecida uma 

folha termoplástica até uma temperatura predeterminada, através de um radiador. A folha é 

mantida na horizontal através de um dispositivo de retenção (normalmente garras). 

Uma vez atingida a temperatura desejada, a folha termoplástica amolece é pressionada 

contra o molde frio, podendo-se aplicar vácuo ou pressão no espaço existente entre a folha e o 

molde, de modo a que a folha se adapte à sua geometria. A aplicação de pressão pode ser usada 

para se obter melhor qualidade de acabamento. A folha é mantida sobre o molde até arrefecer, 

podendo ser aplicado ar sobre esta para acelerar a taxa de arrefecimento. 
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Por fim, a folha já moldada é retirada do molde e o excedente é cortado, podendo ser reciclado 

de modo a formar novas folhas termoplásticas. Podem ser realizadas operações de maquinagem 

para correções de tolerâncias. 

 

Figura 24: Moldes usados para a base, em resina 

O material no qual é feito o molde vai depender da utilização da peça, uma vez que 

dependendo do tamanho, quantidade, precisão, entre outros, torna-se necessário optar por um 

material com melhores propriedades mecânicas. No caso de peças com pouca tiragem, como é 

o caso em estudo, é comum serem usados materiais mais baratos, tais como madeira, alumínio 

ou resina (semelhante aos moldes representados na Figura 24).  

No que toca aos materiais termoformados, pode ser usada uma vasta variedade de 

termoplásticos, por exemplo: Poliestireno (PS), cloreto de polivinilo (PVC), polietileno de alta 

densidade (HDPE), polietileno de baixa densidade (LDPE), polipropileno (PP), celulósico, 

tereftalato de polietileno (PET), entre outros. 

3.1.2. Corte laser 

O corte laser consiste num processo térmico através do qual um feixe laser é gerado e focado 

através de um sistema de espelhos e lentes óticas para uma superfície. Ao atingir a superfície, 

a alta temperatura do feixe faz com que o material derreta, vaporize ou queime, cortando-o [30]. 

Para além do corte, esta tecnologia permite ainda que seja usada para operações de perfuração, 

gravação, soldadura e tratamento térmico. 

O corte laser é um processo de corte extremamente eficiente. O facto de ser um processo 

sem contacto (pois a transferência de energia entre o laser e o material ocorre através de 

irradiação) faz com que não hajam danos materiais devido à força de corte, desgaste da 

ferramenta ou vibração da máquina. Para além disto, permite alta precisão dimensional e bons 

acabamentos superficiais, e pode ser aplicado numa vasta gama de materiais, como metais, 

polímeros, madeiras, etc. 
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Figura 25: Componentes do projétil FIREND numa máquina de corte laser 

O corte laser é extremamente usado no corte de placas (como pode ser observado na Figura 

25), mas também tem aplicações na indústria aeronáutica, automóvel ou em painéis 

fotovoltaicos. 

3.1.3. Fabrico aditivo 

O fabrico aditivo, vulgarmente conhecido como impressão 3D, é um processo de prototipagem 

rápida que se tem tornado bastante utilizado e desenvolvido nos últimos anos. Este processo 

permite que sejam fabricadas peças de um modo simples, rápido, e relativamente barato, daí 

que seja extremamente utilizado para o fabrico de protótipos. No entanto, com os avanços nesta 

tecnologia, já podem ser encontradas peças fabricadas através deste método em áreas como a 

medicina ou componentes estruturais [32]. 

Este processo parte de uma peça feita em CAD, sendo posteriormente dividida em camadas 

através da utilização de um software próprio. Quanto mais fina a camada, melhor o acabamento 

superficial da peça, mas, por outro lado, o tempo de fabrico irá aumentar. O facto de a peça ser 

feita em camadas vai também constranger o seu fabrico em termos de variações de espessura. 

Se a variação for muito grande, devem ser usados chanfros ou curvaturas para facilitar o fabrico. 

Esta evolução pode ser vista na Figura 26, onde pode ser visto o CAD inicial, a peça “fatiada” 

em secções e a peça após ter sido impressa. 
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Figura 26: Fabrico dos componentes do projétil 3D. À esquerda, o CAD no Solidworks; ao 
centro, o CAD no Cura 2.7.2; à direita, a peça impressa 

Relativamente às variáveis de projeto, pode também ser alterada a espessura da parede e a 

densidade de enchimento, características que, quanto maiores forem, vão aumentar a rigidez da 

peça, aumentando também o seu tempo de fabrico. 

No que toca aos materiais usados por este método de fabrico, apesar de inicialmente terem 

sido empregues apenas ceras e polímeros (principalmente ABS e PLA), os desenvolvimentos 

mais recentes levaram a que pudessem ser utilizados outros materiais, como compósitos, 

cerâmicos ou metais. Em comparação com outros processos de fabrico onde há remoção de 

material (como o corte por arranque de apara) este processo apresenta a grande vantagem de 

haver um desperdício de material muito menor. 

3.2. Equipamento utilizado 

De modo a registar os valores de pressão dentro da câmara da arma e a velocidade de saída 

à boca da arma, foram usados 2 tipos de sensores, que serão descritos abaixo. Para além disto, 

será ainda feita uma análise comparativa entre os resultados obtidos nas medições feitas nos 

disparos com munições HE. 

Serão também apresentadas as principais características da arma utilizada nos ensaios. 

3.2.1. Sensor de pressão HPI B251 

O sensor de pressão é um equipamento que permite fazer leituras da pressão máxima 

atingida (até um valor máximo de 800 MPa), da temperatura máxima e da curva de pressões na 

câmara de combustão. Este equipamento pode ser operado em ambos os calibres usados pela 

artilharia do Exército Português (105 mm e 155 mm) [32]. 
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Este equipamento, de origem alemã, é colocado à retaguarda da câmara, junto da culatra, 

sendo robusto o suficiente para aguentar as elevadas pressões originadas na deflagração da 

pólvora.  

 

Figura 27: Sensor de pressão HPI B251 

3.2.2. Radar de velocidade RSL Muzzle Velocity Radar System 

Este sistema de radar permite fazer a leitura da velocidade de projéteis de calibre superior a 

20 mm, e com velocidades entre os 50 e os 2000 m/s. O sistema pode ser acoplado no tubo da 

arma, ou colocado num suporte junto à boca do tubo da arma, como é visível na Figura 28. 

Assim que o radar deteta a vibração das partículas do ar devido ao movimento do projétil, 

regista a velocidade deste com uma precisão de 0,1% [34]. Este equipamento já se encontra 

calibrado de fábrica para uma série de projéteis. 

 

Figura 28: Radar de voo, colocado à frente da arma 
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3.2.3. Obus M101 A1 

Durante os ensaios foi usado um obus M101 A1 de 105 mm, tal como se pode observar na 

Figura 29. Apesar de esta não ser a arma padrão do calibre 105 mm usada no Exército 

Português, é uma arma com características bastante semelhantes ao obus L118 Light Gun, a 

principal arma de calibre 105 mm ao serviço no Exército Português. 

  

Figura 29: Obus M101 A1 usado nos ensaios 

Na Tabela 9 encontram-se descritas as principais características da arma: 

Tabela 9: Características do obus M101 A1 [31] 

Calibre 105 mm 

Massa 2260 kg 

Comprimento 5940 mm 

Comprimento do cano 2310 mm 

Largura 1730 mm 

Ângulos de ação -5.5º até 65º 

Cadência de tiro 10 disparos/minuto 

Alcance máximo 11270 m 

 

Tal como foi enunciado no subcapítulo 2.2.2, as características da alma do tubo são 

determinantes na balística interna. Assim, encontram-se de seguida descritas as características 

da secção do tubo do obus utilizado: 

Tabela 10: Características do tubo do Obus M101 A1  

DG [mm] 106,7 

DL [mm] 104,7 

Número de estrias 36 

Wg [mm] 4 

WL [mm] 5 

δ [mm] 1 

 

As estrias estão orientadas no sentido dos ponteiros do relógio. 

3.3. Descrição dos procedimentos durante os ensaios 

Durante os ensaios procurou-se obter o máximo de dados possíveis relativamente ao 

desempenho dos projéteis, de modo a perceber os fenómenos a que este estava sujeito. Desta 
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forma, e sendo o tiro de artilharia um procedimento metódico, seguiu-se a seguinte sequência 

genérica durante os ensaios de tiro: 

• Briefing de segurança; 

• Introdução do projétil na arma; 

• Medição da massa e tipo de pólvora usado; 

• Introdução dos sacos de pólvora e do sensor de pressão no cartucho; 

• Introdução do cartucho na arma; 

• Desimpedimento da área em torno da arma; 

• Disparo; 

• Registo do ponto de impacto e dos valores obtidos nos sensores. 

A pólvora utilizada nos disparos foi fornecida pelo Laboratório de Explosivos da Marinha, 

tendo sido reutilizada de cargas sobrantes de disparos de tiro real anteriores. 
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Capítulo 4 – Fabrico e ensaio dos projéteis 

Neste capítulo serão descritos o fabrico dos vários protótipos dos projéteis, os resultados dos 

ensaios de tiro, e as posteriores correções efetuadas após cada um dos ensaios. 

4.1. Fabrico do 1º lote de projéteis 

Os vários componentes necessários para o primeiro lote de ensaios foram produzidos ao 

longo das 2 primeiras semanas do mês de maio de 2017 no Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave (IPCA) em Barcelos, e na fábrica Forma 3D, em Famalicão. 

Todas as peças foram unidas utilizando uma cola química para acrílico ACRIFIX 1S 0107. A 

cinta de travamento foi unida ao corpo do projétil através de estrias cravadas neste. Foi ainda 

adicionada uma massa de aproximadamente 160 g de barro junto à ogiva, de modo a simular a 

massa da espoleta. 

 

Figura 30: Vista explodida do projétil 

Tal como foi referido anteriormente, a termoformação foi amplamente usada no fabrico de 

protótipos. Assim, foi decidido que este método seria utilizado tanto quanto possível para produzir 

os componentes do projétil. 

 

Figura 31: Ogiva e base do tubo após terem sido moldadas 

Na Figura 31 podem ser observados os componentes fabricados em ABS por termoformação 

na Forma 3D. Deve-se ter em conta que o molde é aplicado na face onde se pretende ter 

melhores tolerâncias dimensionais, ou seja: considerando as peças visíveis na Figura 30, no 

caso da base (1) era necessário que este encaixasse no tubo, pelo que o molde foi aplicado do 
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lado “de dentro”. Já no caso da ogiva (6), pretendeu-se garantir que o diâmetro exterior era de 

105 mm, pelo que o molde foi aplicado do lado “de fora”. 

Sendo a cinta de travamento (2) um dos componentes mais críticos do projétil, foram 

produzidas cintas com diâmetros externos de 105 mm, 106 mm e 107,5 mm, sendo que algumas 

delas possuem estrias previamente maquinadas. Estas foram produzidas em nylon com 30% de 

fibra de vidro, e cortadas com jato de água. 

No caso do corpo do projétil (3), foram encontradas bastantes dificuldades em produzir uma 

peça com as dimensões que tinham sido inicialmente projetadas, e a oferta do mercado também 

não foi suficiente para satisfazer os constrangimentos iniciais do projeto. Assim, optou-se por 

utilizar um tubo comercial de acrílico com 100 mm de diâmetro externo, 4 mm de espessura e 

226 mm de altura. Foram ainda maquinadas no tubo estrias longitudinais, com a função de 

permitir o encaixe da cinta de travamento.  

 

Figura 32: Tampa da espoleta e Separador central 

O separador central (4) e a tampa da espoleta (5) foram produzidos através do corte a laser 

numa placa de acrílico no IPCA. O primeiro tem como função imprimir movimento de rotação ao 

líquido inibidor que vai no interior do projétil, e o segundo vai selar o corpo do projétil e servir de 

base para a massa que simula a espoleta. 

A vista explodida do primeiro protótipo do projétil FIREND 105 mm pode ser vista com mais 

detalhe no anexo D. 

4.2. Ensaios do 1º lote de projéteis 

Os primeiros ensaios ocorreram no dia 18 de maio no Regimento de Artilharia n. º5 (RA5) em 

Vendas Novas, e contou com a presença de vários responsáveis pelo projeto, militares com 

experiência em tiro de artilharia, e militares responsáveis pela manutenção do equipamento e 

sensores usados. O ensaio iniciou-se com o disparo de 10 munições M1 HE, de modo a aquecer 

o tubo da arma e calibrar os sensores usados. 

Através dos sensores descritos no subcapítulo 3.2, foi possível obter dados relativos às 

pressões e velocidades de saída dos projéteis M1 HE. Através destes dados foi possível validar 
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a equação 26, considerando as velocidades de saída presentes na segunda coluna da Tabela 

11, a massa do projétil mp = 18,75 kg, e um comprimento do tubo de Lt = 2310 mm. 

Tabela 11: Descrição dos disparos dos projéteis M1 HE8 

Nº 

disparo 
Vs [m/s] 

Pressão medida 

[MPa] 

Pressão calculada 

[MPa] 
Desvio [%] 

6 188,2 37,47 35,1 6 

7 188,8 11,78 35,4 66 

8 188,3 24,48 35,2 30 

9 188,2 0,00 35,1 - 

10 185,6 795,06 34,2 - 

 

E a curva de pressões correspondente terá o seguinte formato: 

 

Figura 33: Curva das pressões dos projéteis M1 HE 

 

Estes resultados permitem concluir que, apesar de haver algum desvio nos resultados obtidos 

através do sensor, pode-se considerar que a equação é valida e permite uma boa aproximação 

às pressões medidas no interior do tubo. Nos disparos 9 e 10 o sensor registou valores 

demasiado díspares para terem sido contabilizados 

                                                
8 Apenas foram considerados os últimos 5 disparos, pois nos restantes o sensor não estava 
calibrado. 
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De seguida foram testados os projéteis FIREND, tendo sido variadas as dimensões da cinta 

de travamento, e a quantidade de pólvora usada no cartucho. Foram usados cartuchos de salva 

(Figura 34), com dimensões inferiores aos cartuchos normais.  

 

Figura 34: Comparação entre um cartucho de salva (à esquerda) e um cartucho normal (à 
direita) 

Estavam preparados para ser disparados 14 projéteis, no entanto, com o desenrolar dos 

ensaios, apenas 4 foram disparados, cujos resultados estão descritos na Tabela 12. 

Tabela 12: Descrição dos disparos efetuados9 

N.º do 
projétil 

Tipo de 
cinta 
[mm] 

Massa 
de 

pólvora 
[g] 

Base 
Cinta de 

travamento 
Corpo do 
projétil 

Separador 
central 

Ogiva 

3 106 SE 43 Partida 

Pouco 
deformada; 
ficou presa 

no início das 
estrias 

Cedeu nos 
sulcos da 
cinta de 

travamento 

Inteiro Inteira 

12 107 E 50 Partida Deformada 
Cedeu 

abaixo das 
estrias 

Partido 
Partida, 

separada 
do corpo 

13 107 E 120 Inteira 
Saiu do tubo 
em chamas 

Cedeu nos 
sulcos da 
cinta de 

travamento 
e na base 

Partido 
Partida, 

separada 
do corpo 

2 106 E 240 Partida 

Pouco 
deformada, 

e partida 
radialmente 

Cedeu nos 
sulcos da 
cinta de 

travamento 

Partido Partido 

                                                
9 SE: Sem estrias previamente cortadas; E: Com estrias previamente cortadas 
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No primeiro ensaio considerou-se que se devia utilizar a quantidade de pólvora obtida na 

equação 36, ou seja, cerca de 43 g de pólvora. Após o ensaio verificou-se que a cinta, ao embater 

nas estrias, não se deformou, tendo quebrado juntamente com a base do projétil e ficando aqui 

retida. O resto do projétil saiu do tubo. Verificou-se ainda que a base do projétil estava mais 

danificada de um dos lados, possivelmente devido à má distribuição da pólvora. 

 

Figura 35: Base do projétil no ensaio 1. Repare-se que um dos lados está bastante mais 
danificado 

Assim sendo, no segundo ensaio manteve-se aproximadamente a mesma quantidade de 

pólvora, no entanto distribuída uniformemente dentro do cartucho (foram usados 5 sacos de 10 

g), e foi usada uma cinta de travamento com estrias cortadas. Apesar de o projétil se ter partido 

e o corpo do projétil ter ficado retido dentro do tubo, já se verificou deformação nas estrias. A 

base sofreu uma deformação mais uniforme que no ensaio anterior e, após a ogiva se ter 

separado do corpo do projétil, a água saiu pela parte da frente. 

 

Figura 36: Cinta de travamento usada no ensaio 2 

Para o terceiro ensaio foi usada mais uma vez uma cinta previamente cortada, no entanto 

aumentou-se a massa de pólvora para 120 g. Foi conseguida pressão suficiente para o projétil 

avançar dentro do tubo, de tal forma que a pressão da pólvora foi equilibrada com a pressão da 

água do projétil, e, ao contrário dos outros ensaios, a base saiu inteira. 
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Figura 37: Restos do projétil usado no ensaio 3 

A pólvora usada não foi totalmente queimada, pelo que após o disparo foram observadas 

chamas a sair da boca do obus. Para além disto, neste ensaio não foi possível recuperar a cinta 

de travamento, pois esta saiu em chamas do tubo. 

No quarto ensaio, de modo a compensar a falta de cintas com as estrias cortadas, decidiu-se 

usar uma cinta com um diâmetro de 106 mm, e uma quantidade de pólvora relativamente grande 

(240 g). Concluiu-se que isto não era eficiente, uma vez que quando foi aberta a culatra da arma 

após o disparo, foi encontrada uma grande quantidade de pólvora não deflagrada. 

Neste ensaio o projétil ficou bastante danificado (Figura 38). Verificou-se que houve um 

grande aumento da pressão, o que fez partir a base, e fez com que a ogiva fosse projetada para 

fora do obus separada do resto do projétil. 

 

Figura 38: Restos do projétil do ensaio 4 

Relativamente aos sensores utilizados, representados na Figura 39, não se conseguiu obter 

dados relativos à pressão na câmara e à velocidade de saída dos projéteis. Apesar de durante 

os disparos das munições HE estes estarem funcionais e terem sido registados valores, aquando 

dos ensaios com os projéteis FIREND não se conseguiu medir os valores de pressão na câmara, 

e o radar de voo não estava calibrado para detetar a massa do projétil FIREND (bastante mais 

baixa que a massa do projétil M1 HE), não tendo conseguido medir a sua velocidade, e foi 

retirado uma vez que os operadores deste consideraram que o facto de estar a água que saía 

do tubo pudesse danificar o equipamento. 
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Figura 39: Sensores utilizados no ensaio. À esquerda o sensor de pressão, e à direita o 
radar de voo 

 

4.3. Correções a fazer ao primeiro protótipo 

Depois de avaliados os ensaios, concordou-se que seria necessário implementar algumas 

correções aos projéteis que seriam testados no 2º lote. Assim, as principais alterações a fazer 

são: 

a) O diâmetro exterior da ogiva deve passar de 105 mm para 104 mm; 

b) O tubo deve ser maquinado no topo, de modo a ser possível o encaixe da tampa da 

espoleta; 

c) Será mantida a geometria exterior da cinta. No entanto, serão produzidas nos diâmetros 

de 105 mm, 106 mm e 107 mm. Deve-se optar por um material mais dúctil para a cinta 

que no protótipo anterior; 

d) A tampa da espoleta terá 2 furos de 5 mm de diâmetro, em extremidades opostas, de 

modo a facilitar o enchimento. O diâmetro desta será de 96 mm; 

e) Por fim, a base do projétil será reforçada com uma pequena chapa de metal na base, e 

um reforço de fibra de carbono em todo o conjunto 

 

4.4. Fabrico do 2º Lote de projéteis 

No segundo lote, o fabrico desenrolou-se de modo semelhante ao que aconteceu no lote 

anterior, tendo em conta as alterações que foram propostas.  
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Figura 40: Alterações na base do projétil 

Relativamente a estas alterações, é relevante referir as alterações na base do projétil, visíveis 

na Figura 40, que passou de um corpo com 66,5 g para 220 g de massa. Esta alteração pode ter 

sido um dos motivos da instabilidade do projétil durante o voo, visto alterar a posição do centro 

de massa do corpo. A vista explodida deste projétil pode ser vista no Anexo E. 

Foi ainda alterado o material da cinta de travamento para um material mais dúctil. A 

comparação entre os dois materiais usados no primeiro e segundo ensaios pode ser vista na 

tabela abaixo: 

Tabela 13: Comparação entre as propriedades mecânicas dos materiais da cinta de travamento 

 Nylon 30% Fibra de 
Vidro 

Polietileno 

ρ [g/cm3] 1,29 0,96 

E [MPa] 5000 1300 

𝝈𝒚 [MPa] 85 28 

 

As restantes propriedades mecânicas destes materiais estão presentes nos anexos A e B, 

respetivamente. 

4.5. Ensaios do 2º lote de projéteis 

O segundo ensaio ocorreu no dia 31 de maio, no RA5 (Regimento de Artilharia n.º 5), tendo 

sido usado o mesmo material que no ensaio anterior, com o incremento de uma câmara de alta 

velocidade PHOTRON FAST CAM MINI AX200. Esta câmara permitiu que fossem obtidas 

imagens de boa qualidade de cada um dos disparos feitos, através dos quais foram calculados 

valores aproximados para as velocidades linear e angular dos projéteis. 
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Figura 41: Câmara de alta velocidade utilizada 

De modo semelhante ao ensaio anterior, inicialmente foram disparados 3 projéteis HE, de 

modo a aquecer o tubo da arma e calibrar os sensores. Foram posteriormente disparados 10 

projéteis FIREND, com variações na cinta de travamento, na quantidade de pólvora usada e no 

tipo de cartucho usado. Os resultados destes ensaios estão descritos na Tabela 14: 

Tabela 14: Resultados obtidos no 2º ensaio10 

N.º 
Massa 
projétil 

[kg] 

Massa 
pólvora 

[g] 

Vs 
[m/s] 

Vang 
[rpm] 

Vs / Vang 
Cinta 
[mm] 

Cartucho 
Alcance 

[m] 

1 2,6704 83,2 40,47 1071,43 0,0377 105 SE Longo 111 

2 2,6498 86,1 53,13 1442,3 0,0368 106 SE Longo 100 

3 2,6367 241,9 170 - - 105 SE Longo 250 

4 2,6199 85,6 58,62 1056,33 0,0554 105 SE Curto 166 

5 2,6122 128,4 50 1293,1 0,0386 107 E Curto 143 

6 - 128 58,62 1630,43 0,0359 106 SE Curto 250 

7 2,6442 85 51,52 1612,9 0,0319 107 E Curto 166 

8 2,7606 128 48,57 2142,9 0,0226 106 SE Curto 166 

9 2,7484 242,2 242,85 - - 106 SE Curto 333 

10 2,6292 240,7 141,67 3846,2 0,0368 106 E Longo 330 

Analisando as velocidades, conclui-se que a carga de aproximadamente 240 g de pólvora 

(carga 1) é aquela que oferece valores mais próximos do valor mencionado no capítulo 1. Por 

outro lado, os valores obtidos para velocidade angular estão longe do valor fornecido pelo 

                                                
10 SE: Sem estrias previamente cortadas; E: Com estrias previamente cortadas 
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software PRODAS. No entanto, na maioria dos casos, verifica-se que os valores da razão entre 

as velocidades linear e angular estão próximos do valor obtido na equação 19. 

Feita a análise das imagens obtidas pela câmara de alta velocidade, verifica-se que existem 

bastantes problemas ao nível da obturação. Tal como se pode observar na Figura 42, ocorre 

libertação de gases da deflagração antes da saída do projétil, tendo este efeito sido bastante 

visível nos projéteis disparados com carga 1. 

 

Figura 42: Libertação de gases no ensaio 5. À esquerda, antes da saída do projétil, à direita, 
depois da saída do projétil 

Depois de o projétil ter saído, é também visível a saída de várias pequenas nuvens de gases 

(visível na figura no círculo vermelho), pelo que se conclui que após o projétil sair, ainda há 

pólvora que ficou por arder, havendo, portanto, um desperdício de material energético. 

 

Figura 43: Cintas de travamento 

Uma vez feita a análise dos fragmentos dos projéteis, foi possível retirar mais algumas 

conclusões relativamente ao que aconteceu nos ensaios. 

Na Figura 43 podem ser observados dois casos de cintas diferentes. No da esquerda é visível 

a deformação da cinta pelas estrias, no entanto também se pode observar que houve fuga de 

pólvora pelos sulcos das estrias. Ou seja, houve deformação da cinta de travamento, no entanto 

esta não foi suficiente para fazer uma obturação eficiente e impedir o escape de gases.  
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Por outro lado, na figura da direita, não há deformação visível, havendo a existência de fendas 

na base do projétil e no tubo. Concluiu-se então que, nestes casos, a pressão na câmara de 

combustão foi demasiado elevada, tendo obrigado o projétil a avançar ao longo do tubo sem que 

a cinta se tenha deformado plasticamente nas estrias. Assim, devido à cinta ter um diâmetro 

superior ao tubo, este executou uma pressão radial sobre o projétil, tendo fraturado o seu corpo. 

Uma vez saídos do cano, os projéteis, de forma geral, tiveram um voo bastante instável. Isto 

poderá estar relacionado com os baixos valores da velocidade de saída que foram registados, 

bem como com as baixas velocidades angulares obtidas. Na Figura 44 está representada a saída 

de um dos projéteis, e pode-se observar um grande desvio do eixo do projétil face ao eixo da 

trajetória. 

 

Figura 44: trajetória instável do projétil 

Por fim, no que toca ao alcance, este ficou muito abaixo daquilo que era esperado, dado que 

o alcance máximo obtido foi de 333 m. Isto pode ser justificado pela ineficiência no 

aproveitamento da pólvora, o que condicionou a velocidade à boca do tubo, bem como pela 

instabilidade no voo atmosférico do projétil. 

4.6. Correções a fazer ao segundo protótipo 

Com base nestes ensaios, percebeu-se que, após o problema da base do projétil, os esforços 

deveriam ser dirigidos no sentido de aumentar a rigidez do projétil na zona da cinta de 

travamento. Assim sendo, decidiu-se alterar a geometria interior do projétil, inserindo um anel de 

reforço junto à cinta de travamento, como pode ser observado na Figura 45. 
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Figura 45: CAD da nova base 

Relativamente à cinta de travamento, foi decidido que seriam testados 3 diâmetros diferentes: 

107 mm, 107.5 mm e 108 mm, e que iam ser testados 3 materiais diferentes. Para além dos 

materiais descritos na Tabela 13, optou-se ainda por adicionar um material com características 

intermédias entre os 2 anteriores, o Polipropileno (PP), cujas principais propriedades mecânicas 

se encontram descritas abaixo: 

Tabela 15: Propriedades mecânicas do PP 

ρ [g/cm3] 0,9 

E [MPa] 1400 

𝝈𝒚 [MPa] 30 

 

As restantes propriedades mecânicas deste material estão descritas no Anexo C. 

Uma vez que a existência de estrias previamente cortadas na cinta de travamento não 

apresentou vantagens consideráveis no desempenho dos projéteis, e representava um aumento 

de custos na sua produção, optou-se por descartar a hipótese de as usar no terceiro ensaio 

Por fim, decidiu-se ainda variar o comprimento do projétil, para um comprimento total de 280 

mm, tendo em conta os resultados obtidos nos ensaios de estabilidade computacionais 

executados no subcapítulo 2.5. 

4.7. Fabrico do 3º lote de projéteis 

Atendendo às correções que foram propostas, foi então fabricado o 3.º lote de projéteis, com 

o principal intuito de melhorar a estabilidade do projétil durante o voo, e validar a configuração 

mais eficiente para a cinta de travamento. 

Assim sendo, o comprimento total do projétil passou de 340 mm para 280 mm, e o interior da 

cinta de travamento foi reforçado tal como previsto, tendo sido adicionado um disco no interior 

do projétil com este efeito, semelhante ao que pode ser observado na Figura 46. Este reforço 

veio, no entanto, aumentar a massa da base, tendo passado de 220 g da versão anterior, para 

293,4 g. 
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Figura 46: Disco de reforço utilizado 

Relativamente às dimensões da cinta, serão testados os 3 materiais citados no ponto anterior, 

com as dimensões de 107 mm e 108 mm, havendo 3 projéteis para cada configuração, num total 

de 18 projéteis. A vista explodida do projétil utilizado pode ser vista no Anexo F. 

Para além destes foi ainda produzido um projétil por fabrico aditivo, nos laboratórios do IST. 

Este projétil visou testar as possibilidades de se fabricar projéteis por este método, tendo sido 

usada uma bobine de ácido poliláctico (PLA). Este material, para além de ser extremamente 

usado neste processo de fabrico, é o material sugerido por Almeida [4] para o material no qual o 

projétil deveria ser fabricado. As principais propriedades mecânicas deste material encontram-

se descritas na Tabela 16. 

Tabela 16: Propriedades mecânicas do PLA 

Densidade [g/cm3] 1,25 

E [MPa] 1280 

𝛔𝐔𝐓𝐒[MPa] 73 

Coeficiente de Poisson 0,36 

 

 

Figura 47: Fabrico de um dos componentes do projétil (à esquerda) e projétil após ter sido 
montado (à direita) 
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O fabrico do projétil foi dividido em 2 peças, uma parte de cima que engloba a ogiva e o tubo, 

e a parte de baixo que engloba a base do projétil e a cinta de travamento. Na Figura 47 pode ser 

observado o fabrico da parte superior do projétil. O projétil foi desenhado no software Solidworks, 

sendo, antes de ir para a impressora, laminado através do software Cura 2.7.2, onde foram 

consideradas as seguintes características de impressão: 

Tabela 17: Características utilizadas na impressão do projétil  

Altura da camada [mm] 1,2 

Espessura de parede [mm] 0,3 

Densidade de enchimento [%] 70 

Material PLA 

Tempo de fabrico da peça superior [h] 22 

Tempo de fabrico da peça inferior [h] 17 

 

Após a montagem o projétil foi cheio com água e selado, de modo semelhante aos restantes 

projéteis, tendo ficado com uma massa total de 2,102 kg (valor medido em sala). 

4.8. Ensaio do 3º Lote de projéteis 

O terceiro ensaio de tiro ocorreu no dia 24 de julho de 2017 no polígono de tiro de Vendas 

Novas, tendo sido disparados os 19 projéteis previstos: 

Tabela 18: Projéteis usados no terceiro ensaio 

Número de projéteis Material da cinta Diâmetro da cinta 

3 Nylon 107 

3 Nylon 108 

3 PE 107 

3 PE 108 

3 PP 107 

3 PP 108 

1 PLA 107.5 

 

O facto de não terem sido usados aparelhos de medição neste ensaio dificultou a obtenção 

de alguns dados relevantes, nomeadamente das velocidades de saída e angular. No entanto, o 

principal objetivo do ensaio foi otimizar a escolha do material e da dimensão da cinta, tendo todos 

os projéteis sido disparados com cartuchos de salva. Os ensaios realizados encontram-se 

descritos na Tabela 19.  
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Tabela 19: Descrição do 3º ensaio11 

 
Nº do 

Projétil 

Massa 
Projétil 

[kg] 

Massa 
Pólvora 

[g] 

Diâmetro 
cinta 
[mm] 

Material 
Cinta 

Alcance 
[m] 

Notas 

1 1 2,20 85,2 107 Nylon - 
Partiu-se no interior 

do tubo 

2 7 2,18 85 107 PP - 
Partiu-se no interior 

do tubo 

3 15 2,16 85,4 107 PE 200 
Saiu inteiro, mas o 

voo foi instável 

4 17 2,17 85,2 108 PE - 
Partiu-se no interior 

do tubo 

5 3D 2,09 86 107,5 PLA - 

Partiu-se no interior 
do tubo, numa das 
“fatias”; é visível a 
deformação das 

estrias. 

6 12 2,17 85,7 108 PP 250 
Saiu estável, mas 

houve má 
obturação 

7 4 2,19 85,5 108 Nylon - 
Partiu-se no interior 

do tubo 

8 2 2,19 130 107 Nylon - 
Partiu e demorou a 

sair o copo 

9 8 2,20 130 107 PP 110 

Saiu sem aumento 
de pressão; houve 

muita pólvora a 
passar nas estrias 

10 14 2,20 130,5 107 PE 110 
Saiu sem aumento 

de pressão 

11 10 2,18 129,9 108 PP 100 
Saiu sem aumento 

de pressão 

12 18 - 136,5 108 PE - 
Partiu-se no interior 

do tubo 

13 13 2,16 194,2 107 PE 400 

Saiu estável, 
desestabilizou, e 

voltou a estabilizar; 
A obturação não foi 

bem feita 

14 3 2,19 387 107 Nylon - 
Partiu-se no interior 

do tubo 

15 16 - 387,5 108 PE 250 
Saiu inteiro; voo 

instável 

16 11 2,19 291 108 PP 380 
Saiu inteiro; voo 

instável 

17 9 2,18 201,6 107 PP 400 
Saiu inteiro; voo 

instável 

18 6 2,20 202 108 Nylon - 
Partiu-se no interior 

do tubo 

19 5 2,20 204,3 108 Nylon 370 
Saiu inteiro, mas 
houve passagem 

de pólvora 

 

                                                
11 Nos casos em que o projétil se partiu no interior do tubo não foi considerado nenhum valor 
para o alcance. 
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Dos resultados obtidos nos ensaios, bem como da análise a posteriori dos fragmentos dos 

projéteis foi possível retirar algumas conclusões importantes: 

Relativamente à obturação, verificou-se que esta ainda não está otimizada. Em primeiro lugar, 

durante os disparos foi visível a saída de gases antes da saída do projétil, e ocorreu em vários 

casos a saída de material energético ainda a deflagrar, após a sua saída; 

A cinta de travamento deformou-se uniformemente em alguns casos (Figura 48), no entanto 

não se deformou plasticamente o suficiente. A profundidade dos rasgos cortados pelas estrias 

não foi suficiente, ou seja, os rasgos deveriam ter uma profundidade de aproximadamente 1,5 

mm, e têm apenas cerca de 0,3 mm; 

 

Figura 48: Cinta de travamento de um dos projéteis 

Como consequência do efeito descrito acima, não houve um bom aproveitamento dos gases 

oriundos da deflagração da pólvora, pois, tal como podemos ver na Figura 49, houve passagem 

de gases entre a cinta e o groove das estrias. 

 

Figura 49: Pormenor da passagem de gases através da cinta de travamento 

A posição em que o projétil foi introduzido na arma também revelou ser um fator importante 

neste ensaio, uma vez que, devido à tolerância dimensional de algumas cintas de travamento 

não ter sido precisa, alguns dos projéteis tenham ficado presos a meio do cone de forçamento. 

Esta folga, marcada na Figura 50 a vermelho, foi suficiente para que, ao dar-se a deflagração da 

pólvora, o projétil ganhasse velocidade suficiente para, quando a cinta embateu nas estrias, o 
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projétil partisse em duas metades, e estas saíssem separadas do tubo, com algum intervalo de 

tempo. 

 

Figura 50: representação da colocação do projétil no tubo 

Este efeito fez com que, apesar de a base ter sido reforçada, o projétil parta numa zona frágil, 

ou seja, no tubo de acrílico, imediatamente a seguir à cinta de travamento, tal como pode ser 

visto na Figura 51. Nesta figura também pode ser observado que, devido ao projétil se ter partido 

e à sua má posição, as estrias do tubo acabaram por rasgar a cinta de uma forma não uniforme 

(profundidades e ângulos diferentes), e rasgaram também a base. 

 

Figura 51: Projétil que partiu no interior do tubo 

Relativamente ao projétil 3D, teve um comportamento semelhante ao que foi descrito 

anteriormente. Apesar de a sua espessura ser ligeiramente superior aos restantes projéteis, de 

modo a aumentar a sua rigidez, o facto de ele ser fabricado em fatias acabou por se tornar uma 

vulnerabilidade, como pode ser observado na Figura 52. 

 

Figura 52: Fragmentos do projétil 3D 
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Neste caso, tal como em casos anteriores, o projétil cedeu junto à cinta de travamento, e as 

duas metades do projétil saíram separadas do tubo. Na Figura 52 é também visível que houve 

deformação na cinta de travamento, pelo menos até ao projétil se ter partido. 

No subcapítulo 2.1.3.2 foram realizados ensaios computacionais à balística externa do projétil 

fabricado por fabrico aditivo (Tabela 8). Os resultados obtidos demonstraram que era viável ser 

utilizado este tipo de projétil. Porém, o fabrico aditivo é um método de fabrico bastante diferente 

dos métodos convencionais (como foi explicado no subcapítulo 3.1.3.) e as propriedades 

mecânicas do material são afetadas. O software PRODAS V3.5 não leva este facto em conta, 

daí que os resultados obtidos nos ensaios tenham sido bastante diferentes. 

No que toca à estabilidade de voo dos projéteis, pode-se considerar que esta ainda não está 

ótima. Durante os ensaios e em algumas imagens captadas durante estes, foi visível que alguns 

dos projéteis que saíram inteiros do tubo, apesar de durante os primeiros voos manterem um 

voo estável, rapidamente esta condição se alterava e começavam a descrever rotações sobre o 

seu próprio eixo, apresentando um voo instável. Isto pode-se dever a algumas razões: 

• O acréscimo de peso na base alterou o centro de massa do projétil; 

• Ao haver uma obturação deficiente, a energia obtida pela deflagração da pólvora não é 

completamente aproveitada, pelo que o projétil sai com velocidade muito inferior ao valor 

esperado; 

• A existência de erros de fabrico / montagem que poderão ter influência na aerodinâmica 

do projétil. 

Tanto os problemas relacionados com a estabilidade como as baixas velocidades iniciais 

podem ser a razão pela qual os alcances neste ensaio continuaram a ser bastante mais baixos 

do que seria de esperar. 

Por fim, relativamente às configurações de materiais usados, verifica-se que as configurações 

com maior taxa de sucesso são PP 108 mm e PE 107 mm. Sendo estes materiais mais dúcteis 

que o Nylon, é percetível que tenham sido mais facilmente deformados pelas estrias. 

4.9. Correções a fazer ao 3º protótipo 

Tendo em conta as conclusões retiradas acima, sugere-se que sejam consideradas algumas 

alterações ao fabrico do projétil, de modo a melhorar o seu desempenho. 

Uma das peças que tem sido motivo de problemas no projétil tem sido o tubo de acrílico, pois 

para além de este material ser bastante rígido, quando é cortado (ou, neste caso concreto, 

maquinado) a que ocorra propagação da fenda. Assim sendo, uma das propostas é que seja 

encontrada uma solução para substituir o tubo em acrílico: 

a) Dado que o tubo em acrílico foi uma opção por constrangimento do mercado, até que 

ponto não será exequível fabricar um tubo, com as dimensões pretendidas, noutro 

material, como por exemplo PLA; 
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b) Produzir o tubo (já com outros componentes do projétil) através da termoformação, em 

duas metades simétricas; 

c) Produzir o tubo por fabrico aditivo. 

Relativamente aos materiais usados na cinta, tanto o PP como o PE demonstraram um bom 

comportamento, pelo que devem ser mantidos. No entanto, a geometria da cinta deveria ser 

alterada, de modo a que fossem testadas geometrias variadas, levando assim à escolha da que 

demonstrasse melhor desempenho. 

A geometria usada na cinta de travamento nos vários ensaios foi constante, semelhante 

àquela que é usada nas munições reais M1 HE, tendo-se apenas alterado o diâmetro e o material 

usado. Esta cinta é responsável por garantir as três condições que foram referidas no subcapítulo 

2.2.2. No entanto, é possível adotar outro modelo de cinta de travamento onde estas funções 

são separadas, conjugando diferentes materiais e geometrias. 

 
 

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 53: Diferentes tipos de cinta de travamento (adaptado de [26]) 

Na Figura 53 estão representados cortes da secção de vários tipos de cinta, em cortes 

longitudinais de projéteis (a cinzento, o projétil, a castanho, a cinta). Estas cintas foram já 

utilizadas em projéteis reais, sendo assim um bom ponto de partida para o desenvolvimento de 

uma geometria de cinta eficiente para o projétil em estudo. 

No caso (a) é visível a presença de uma aba à retaguarda da cinta. Ao sofrer a ação dos 

gases da deflagração na sua parte inferior, a aba expande de modo a preencher as estrias e 

selar a câmara de combustão, garantindo a obturação. 

No caso (b) o efeito descrito anteriormente é conseguido através das variações de diâmetro, 

havendo uma primeira zona responsável por centrar o projétil e uma segunda zona, com um 

diâmetro maior, responsável por garantir o encaixe nas estrias e a obturação. 

No caso (c) podem ser observados dois rasgos ao longo da cinta, com o objetivo de facilitar 

o escoamento de material após a cinta se ter deformado. 
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O caso (d) representa uma situação na qual as funções da cinta de travamento são divididas 

por duas cintas diferentes. Estas cintas podem apresentar geometrias ou até materiais diferentes 

de modo a melhorar o seu desempenho. 

Estes aspetos deverão ser tidos em conta no desenho de uma cinta de travamento eficiente 

para o projétil FIREND. 

4.10. Balística terminal durante os ensaios 

Nos ensaios realizados no decorrer desta dissertação não foi usado nem o líquido extintor 

apropriado, nem a espoleta eletrónica, visto que estes dois componentes não faziam parte dos 

objetivos dos ensaios realizados. No entanto, considerou-se relevante falar um pouco do que se 

sucedeu nos ensaios em termos de balística terminal. 

 

Figura 54: Zona de impacto de um dos projéteis 

Na Figura 54 pode ser observado o impacto provocado por um dos projéteis disparados no 

3º ensaio. Contrariamente ao que aconteceu com os projéteis metálicos, que penetravam no solo 

antes de libertar o líquido extintor [9], estes, na maioria dos casos partiam ao embater no solo, 

devido ao facto de serem muito menos rígidos que os metálicos. Em alguns casos o projétil não 

partiu no primeiro contacto com o solo, tendo ressaltado e voltado a embater. 

Relativamente à dispersão do líquido (a vermelho na Figura 54), podemos considerar que 

esta não foi significativa, tendo atingido uma área de aproximadamente 1,5 m por 0,75 m. No 

entanto, é preciso considerar que, em primeiro lugar, a libertação do líquido ocorreu junto ao 

solo, e não a uma altura do solo suficiente para que fosse eficiente. Em segundo lugar, a 

quantidade de líquido libertada foi bastante inferior à que era suposto, uma vez que o 

comprimento do projétil foi diminuído neste ensaio.  
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Capítulo 5 – Projeto e fabrico 155mm 

Tendo como base os estudos realizados por Almeida ([4]) e os desenvolvimentos atingidos 

devido à experimentação feita ao longo desta dissertação, torna-se possível apresentar uma 

proposta do projétil para o calibre 155 mm. 

5.1. Resumo das conclusões obtidas anteriormente 

O estudo das tensões feito por Almeida permitiu obter conclusões face às dimensões do 

projétil e aos materiais a utilizar. Foi proposto um projétil com as dimensões apresentadas na 

Figura 55, sendo este o ponto de partida considerado neste capítulo. 

 

Figura 55: Projétil proposto por Almeida [4] 

Relativamente aos materiais a utilizar, Almeida propõe que o tubo seja fabricado em PLA, e 

a ogiva e a base em PC, com uma espessura de 4 mm. No que toca à cinta de travamento, tendo 

em conta os desenvolvimentos feitos nos ensaios práticos, propõe-se que seja feita em PP. 

Tabela 20: Propriedades mecânicas do PC [4] 

Densidade [g/cm3] 1,14 – 1,21 

E [GPa] 2,00 – 2,44 

Coeficiente de 
Poisson 

0,39 – 0,41 

 

5.2. Ensaios balísticos 

Com base no que foi apresentado acima, foram realizados ensaios no software de simulação 

balística PRODAS V3.5 de modo a verificar a estabilidade e o alcance do projétil. Mais uma vez, 

considerou-se como objetivo o alcance de 2000 m, tendo em conta uma velocidade de saída de 

150 m/s. 

Na Figura 56 encontra-se representado o modelo usado no software. De forma semelhante 

ao que foi feito no subcapítulo 2.5, considerou-se que todo o projétil estava cheio de água à 

exceção da ogiva, que contém uma massa de barro de modo a simular a espoleta. Considerou-

se que a base e a ogiva foram fabricadas em PC, o tubo em PLA e a cinta de travamento em PP. 
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Figura 56: Modelo do projétil usado no software PRODAS V3.5 

Uma vez que a arma-padrão de calibre 155 mm que está ao serviço no Exército Português 

(obus M109 AP) não se encontra disponível no software usado, considerou-se que a arma 

utilizada era um obus M198. Na Tabela 21 encontram-se descritos os resultados obtidos na 

simulação feita no software. Considerou-se uma velocidade de saída de 150 m/s e um ângulo do 

tubo de 45º. 

Tabela 21: Resultados obtidos através da simulação balística, para 𝑣𝑠 = 150𝑚/𝑠 

Comp. 

[mm] 

Massa 

[kg] 

CG 

desde o 

nariz 

[mm] 

Ixx  

[kg.m2] 

Iyy 

[kg.m2] 

Alcance 

[m] 
Sg 

Desaceleração 

[m/s/1000m] 

Coef. 

balístico 

450 8,01 213,876 0,02150 0,13122 1576,7 1,07 36,91 0,609 

430 7,641 204,083 0,02046 0,11438 1565,9 1,21 39,22 0,572 

 

Ao analisar os dados recolhidos na tabela acima pode-se observar que para o projétil com 

um comprimento de 450 mm o coeficiente Sg está fora dos valores ótimos (1.2< Sg <1.5), pelo 

que se decidiu diminuir o comprimento do projétil. No entanto, em ambos os casos, o alcance 

mínimo de 2000 m não foi cumprido. Como tal optou-se por considerar o valor de velocidade 

usado no projétil de calibre 105 mm, ou seja, vs = 200m/s. Os resultados obtidos encontram-se 

descritos na tabela abaixo: 

Tabela 22: Resultados obtidos através da simulação balística, para 𝑣𝑠 = 200𝑚/𝑠 

Comp. 

[mm] 

Massa 

[kg] 

CG 

desde o 

nariz 

[mm] 

Ixx  

[kg.m2] 

Iyy 

[kg.m2] 

Alcance 

[m] 
Sg 

Desaceleração 

[m/s/1000m] 

Coef. 

balístico 

450 8,01 213,876 0,02150 0,13122 2297,9 1,09 51,91 0,542 

430 7,641 204,083 0,02046 0,11438 2277,1 1,23 55,09 0,510 

 

Para uma velocidade de 200 m/s verifica-se que o valor de alcance que foi proposto 

anteriormente (2000 m) é atingido. O projétil também apresenta valores satisfatórios ao nível do 

coeficiente de estabilidade estática e do coeficiente balístico. Verifica-se, portanto, que um 

projétil com 430 mm de comprimento cumpre os requisitos estipulados, sendo, portanto, uma 

boa opção.  
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Por fim, de acordo com o software de simulação balística este projétil permite que sejam 

transportados 4,9 kg de líquido retardante, um valor bastante superior ao limite de carga do 

projétil de 105 mm.  

Com estes dados é possível estabelecer a curva de pressões, de modo semelhante ao que 

foi feito no subcapítulo 2.2. Para tal considerou-se um projétil com massa de 7,64 kg, velocidade 

de saída de 200 m/s e um comprimento de tubo de 3565 mm12. 

 

Figura 57: Curva de pressão para o projétil 155 mm 

A partir desta curva é possível obter uma pressão máxima de 4,7 MPa. 

5.3. Proposta do projeto 

Com base em tudo o que foi referido acima, irá ser apresentada de seguida a proposta para 

o projeto da munição de calibre 155 mm. A partir do comprimento estipulado no subcapítulo 

anterior e de modo semelhante ao projétil usado no terceiro ensaio (subcapítulo 4.7) foi possível 

apresentar o projétil visível na Figura 58. 

                                                
12 Comprimento do tubo do M114 
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Figura 58: Vista em corte do projétil 

Como pode ser visto na figura, manteve-se o separador central com a função de obrigar o 

líquido que segue no interior do projétil a rodar em concordância com o resto do projétil. Manteve-

se também o anel de reforço e o reforço da base, visto que apresentaram bons resultados ao 

aumentar a rigidez da base do projétil. 

Quanto à cinta de travamento, sugere-se que seja utilizada uma cinta semelhante à 

representada na Figura 53 (a), onde as funções da cinta de travamento se encontram separadas. 

A parte anterior (Figura 59) tem como função centrar o projétil no interior do tubo e guiar o mesmo 

nas estrias helicoidais, e a parte posterior tem como função garantir a obturação na câmara de 

combustão. 

 

Figura 59: Pormenor da cinta de travamento (a preto) 



 

63 
 

Como é visível na Figura 59 optou-se por manter a união entre a cinta e o tubo através de 

uma ligação roscada, sendo complementada com uma união química. Os restantes 

componentes do projétil deverão também ser unidos através de uma ligação química, de modo 

a manter a estanquicidade do mesmo. 

5.4. Considerações finais 

Como foi mencionado anteriormente, este projeto foi feito com base nas conclusões retiradas 

dos estudos efetuados por Almeida, e com base nas conclusões retiradas desta dissertação 

sobre o comportamento dos componentes face aos ensaios efetuados. 

Devem ser realizadas análises de elementos finitos para validar a geometria proposta e 

verificar o comportamento de alguns dos componentes mais críticos (nomeadamente a cinta de 

travamento e a base) tendo em conta as pressões internas da câmara de combustão e o contacto 

com a alma do tubo. 

A termoformação demonstrou ser um método de fabrico prático, pelo que deverá continuar a 

ser usado neste projeto, com a devida consideração face às tolerâncias dimensionais. 

Como se verificou ao longo desta dissertação, a realização de ensaios práticos permite que 

sejam retiradas conclusões que não se podem retirar das simulações computacionais, apesar de 

serem mais dispendiosos. Assim, é importante que sejam realizados ensaios práticos de forma 

semelhante aos que foram realizados nesta dissertação. 
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Capítulo 6 – Conclusões e trabalhos futuros 

Ao longo deste trabalho pretendeu-se melhorar as características do projétil FIREND através 

do fabrico de protótipos com diferentes características, e da realização de ensaios práticos de 

tiro real. As principais conclusões retiradas deste trabalho foram as seguintes: 

• Em primeiro lugar provou-se que é possível disparar um projétil inteiramente fabricado 

em materiais poliméricos; 

• As simulações computacionais descritas no capítulo 2.5 demonstraram ser possível 

atingir o alcance mencionado no início desta dissertação. No entanto, o facto de o desempenho 

da cinta de travamento ter sido ineficiente, condicionou o alcance real atingido; 

• O facto de a cinta não estar otimizada condicionou não só a velocidade linear, mas 

também a velocidade angular do projétil, motivo pelo qual o voo dos projéteis ensaiados foi 

bastante instável; 

• A termoformação demonstrou ser um método rápido, simples e prático para o fabrico de 

alguns dos componentes do projétil. No entanto, a falta de tolerâncias dimensionais de alguns 

dos componentes termoformados obrigou a que tivessem sido feitas algumas correções 

manuais, comprometendo as tolerâncias dimensionais do projétil como um todo, e, 

consequentemente, o encaixe do projétil dentro do tubo; 

• As várias ligações químicas usadas para unir os componentes do projétil demonstraram 

ser eficientes, pois garantiram a união entre os componentes durante todos os momentos dos 

ensaios, e asseguraram a estanquicidade do líquido no interior do tubo. Por outro lado, a ligação 

mecânica entre o tubo de acrílico e a cinta de travamento não foi eficiente, devido às 

propriedades mecânicas do acrílico; 

• Uma vez que todo o projétil, sendo fabricado em polímeros, apresenta uma rigidez muito 

inferior à do tubo, a interação entre estes dois componentes é completamente diferente daquilo 

que acontece num projétil metálico. A cinta de travamento, ao invés de se deformar plasticamente 

como deveria acontecer, apresenta um comportamento elástico muito mais acentuado que o 

comportamento plástico, razão pela qual a profundidade do corte das estrias na cinta de 

travamento é bastante inferior àquela que era esperada; 

• Os projéteis ensaiados com as estrias previamente cortadas não apresentaram 

vantagens significativas em comparação aos que não tinham as estrias cortadas, pelo que se 

acabou por abandonar esta hipótese durante os ensaios. 
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6.1. Trabalhos futuros 

Este é um projétil que se tem vindo a desenvolver ao longo de alguns anos, com diversos 

estudos realizados nas várias áreas da balística e do projeto mecânico dos seus componentes. 

De modo a dar continuidade ao projeto e a melhorar o desempenho do projétil, são propostos os 

seguintes trabalhos futuros: 

• Sendo a cinta de travamento um dos componentes mais críticos de qualquer projétil 

estabilizado por rotação (tal como é o caso), é imperativo que se trabalhe no sentido de melhorar 

o desempenho deste componente. Como tal, devem ser tidas em conta as sugestões efetuadas 

no subcapítulo 4.9; 

• Visto que o intuito deste projeto é produzir um projétil para combate a incêndios florestais, 

não se deve descartar este objetivo. Assim, uma vez estabilizado o voo do projétil, deve-se 

proceder à realização de testes relativos à espoleta eletrónica bem como avaliar a dispersão de 

líquido retardante; 

• Uma vez que a capacidade de carga do projétil é um constrangimento do calibre usado, 

deve-se proceder ao processo iterativo de fabrico e ensaios reais de um projétil semelhante ao 

que foi utilizado nesta dissertação, mas com o calibre de 155 mm; 

• A quantidade de pólvora utilizada durante os ensaios foi decidida com base na 

experiência e sensibilidade de algumas pessoas entendidas em tiro de artilharia presentes 

durante os ensaios. Deve, no entanto, ser feito um estudo relativo à quantidade e ao tipo de grão 

mais adequado ao projétil. Para tal devem ser utilizados sensores de pressão calibrados para a 

quantidade de pólvora usada e para os valores de pressão obtidos; 

• Apesar de haver um objetivo em termos de alcance bem definido, tal como acontece nas 

munições usualmente usadas pela artilharia, é possível relacionar o alcance atingido com a 

inclinação da arma e a quantidade de pólvora usada, através das chamadas tabelas de tiro. 

Sugere-se, portanto, que sejam criadas tabelas de tiro para os projéteis FIREND; 

• Os métodos de fabrico e os materiais utilizados condicionam sempre os custos finais do 

projétil. Esta dissertação refletiu apenas a escolha dos materiais utilizados e as alterações feitas 

devido ao comportamento desses materiais. Uma vez escolhida a configuração final do projétil, 

deve ser feito um estudo ao nível dos processos de fabrico de modo a reduzir os custos 

relacionados com a produção; 

• Em balística é usual fabricar-se a arma em função do projétil, e não o contrário. Para 

além disto, a diferença de rigidez entre o tubo e o projétil demonstrou ser um fator condicionante 

no comportamento da cinta de travamento, pelo que se propõe que sejam realizados estudos 

com vista ao desenvolvimento de uma arma mais adequada ao disparo de projéteis poliméricos. 
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Anexo A: Características do Nylon com 30% de vidro 
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Anexo B: Características do Polietileno 
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Anexo C: Características do Polipropileno 
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Anexo D: Exploded view do primeiro protótipo testado 
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Anexo E: Exploded view do segundo protótipo testado 
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Anexo F: Exploded view do terceiro protótipo testado 
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