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Resumo 
A proteção balística é um elemento importante ao nível da segurança individual em combate. 

O valor da energia de impacto que não é absorvida pela blindagem, está dependente do material 

utilizado no seu fabrico. A estimativa dessa energia remanescente, representa o esforço que o 

soldado terá que suportar no impacto, e é importante no processo de desenvolvimento e seleção 

deste tipo de elemento de proteção individual. 

 A presente investigação incidiu no fabrico de placas compósitas e no desenvolvimento de 

uma metodologia experimental para avaliar o desempenho de diferentes materiais quando sujeitos a 

impactos de alta velocidade. Foram fabricados vários provetes em fibra de carbono fazendo variar o 

número de camadas e a orientação das fibras de reforço. Os ensaios experimentais consistiram na 

realização de ensaios de compressão uniaxial e flexão em três pontos para avaliar o comportamento 

mecânico dos diferentes arranjos entre camadas e fibras. Mais, foi desenvolvida uma bancada de 

ensaios balísticos em condições laboratoriais controladas para avaliar o desempenho dos provetes 

em condições simulativas de combate. Por último é proposto um modelo empírico que permite 

relacionar o número de camadas e a orientação das fibras com o valor de energia remanescente. 
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Abstract 
The balistic protection is important regarding the safety of the soldier at the battlefield. The 

value of the impact energy that can´t be absorbed by the shield, is dependent on the constituent 

material. The remaining energy represents the total energy that soldier will have to endure, it´s 

important to take it in consideration to develop the best element of individual protection. 

The present research includes the study and manufacture of the composit panels to be tested 

and the development of an experimental methodology to evaluate the behaviour of different materials 

when submited to high speed impacts. The speciments have a different number of layers and different 

reinforcement fibers orientation. The experimental tests were the uniaxial compresion at the 

Hopkinson Bar and the three-point-bending. Furthermore, was developed a machine that ensure the 

realization of balistic tests in laboratory conditions. Was proposed as well an impiric model that allows 

to estimate the value of the remain energy, relating the number of layers and the orientation of the 

reinforcing fibers. 
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1. Introdução 
Os elementos de proteção para pessoas e equipamentos tiveram origem nos primeiros 

conflitos humanos. A sua evolução tem sido uma necessidade permanente por forma a contrariar a 

evolução contínua dos sistemas bélicos. Mesmo nos tempos atuais, caracterizados por novos 

cenários de guerra cibernética, a utilização de elementos de proteção continua a ser importante. Os 

conflitos atuais têm convergido para o terrorismo e as ações de guerrilha urbana como cenários de 

guerra de longa duração com consequências económicas e socias ao nível das populações locais. De 

igual modo, observa-se um elevado desgaste físico e psicológico dos militares em missão, impondo 

uma longa permanência num cenário dominado por um inimigo muitas vezes mal definido. Torna-se 

importante equipar o militar com equipamento moderno que atenue o desgaste físico e promova o 

conforto físico e psicológico. 

O desenvolvimento de proteções modernas tem que ser acompanhado simultaneamente pela 

evolução no domínio dos materiais e pela introdução de novas técnicas teóricas e experimentais para 

o projeto e avaliação do desempenho destes produtos. No domínio dos materiais, a tendência atual 

passa pelo estudo de novas fibras e utilização de resinas que permitam absorver melhor a energia 

dos projéteis. Ao nível do projeto, as técnicas computacionais têm vindo a mostrar a qualidade das 

suas estimativas teóricas permitindo realizar simulação multi-escala dos materiais das fibras e da sua 

interação com outras fibras e aglomerantes. No domínio da avaliação do desempenho observa-se 

uma troca das técnicas qualitativas da observação da penetração por outras que permitem uma 

avaliação quantitativa da transferência de energia través das blindagens balísticas. 

Este trabalho assenta numa cooperação tecnológica e científica entre o Instituto Superior 

Técnico (IST), a Academia Militar (AM) e o Instituto de Ciências e Inovação em Engenharia Mecânica 

e Engenharia Industrial (INEGI), no âmbito do desenvolvimento e da caracterização do 

comportamento de blindagens balísticas, procurando determinar as características de materiais 

compósitos quando sujeitos a impactos de alta velocidade. Pretende-se, desta forma, desenvolver 

uma metodologia que permita determinar as características de um determinado material, 

possibilitando desta forma identificar quais apresentam melhores características para ser utilizados 

como proteção balística. Esta cooperação entre instituições nacionais tem como principal objetivo 

apoiar as Forças de Segurança e as Forças Armadas com competências para o desenvolvimento 

personalizado e avaliação destes ou ou de produtos comerciais no domínio das blindagens balísticas 

(coletes, capacetes, entre outros), bem como dos diferentes tipos de projéteis adquiridos. Para deste 

modo avaliar os produtos adquiridos de forma independente das especificações técnicas dos 

fabricantes.  

Este trabalho tem como objetivos, aprofundar conhecimentos sobre materiais compósitos 

realizando um estudo sobre o estado da arte, aprofundar conhecimentos sobre técnicas de produção 

para materiais compósitos, adquirir capacidades práticas sobre técnicas de produção de materiais 

compósitos e aprofundar conhecimentos sobre ensaios mecânicos em materiais compósitos, 

procurando compreender de que forma a espessura da placa compósita e a orientação das suas 
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fibras de reforço influenciam a absorção de energia proveniente do impacto. Desenvolver um aparato 

experimental que permita testar proteções balísticas, e diferentes tipos de projeteis, ajudar as Forças 

de Segurança e Forças Armadas no processo de controlo de qualidade. 

A presente dissertação está estruturada em nove capítulos onde expomos as atividades 

multidisciplinares realizadas começando pelo presente capítulo, onde descrevemos o 

enquadramento, interesse bem como os objetivos da tese. O segundo capítulo retrata a proteção 

balística, descrevendo os conceitos gerais, desde os elementos de proteção, o projétil, o impacto e o 

limite balístico, é feita ainda uma caracterização dos materiais mais comumente utilizados como 

elementos de proteção. O capítulo três, interação projétil-blindagem, serve para fazer o 

enquadramento das propriedades mecânicas dos compósitos, descrevendo os diferentes modos de 

falha dos materiais e os métodos utilizados para fazer este tipo de estudo. No capítulo seguinte é feita 

uma descrição das energias presentes em ensaios desta natureza, são apresentadas as diferentes 

equações utilizadas para analisar e compreender ensaios de impacto balístico em materiais 

compósitos. Seguidamente, no capítulo cinco, apresentamos o estudo feito relativamente ao fabrico 

de materiais compósitos. No sexto capítulo é introduzido o projeto, fabrico e instrumentação da 

máquina de ensaios balísticos desenvolvida. No capítulo sete, métodos e materiais, são 

apresentados os painéis fabricados bem como a definição dos provetes e consequente 

caracterização, neste capítulo esta presente também todo o desenvolvimento experimental realizado 

no decorrer da tese. O capítulo oito apresenta a análise e interpretação dos dados obtidos com a 

realização dos ensaios. No nono e último capítulo são apresentadas as conclusões e perspetivam-se 

os trabalhos futuros a realizar dentro da temática abordada na presente dissertação. 

 Para permitir o desenvolvimento de proteções balísticas de elevado desempenho é 

necessário o desenvolvimento combinado de técnicas teóricas e experimentais para o projeto e a 

avaliação do desempenho destes elementos de proteção. 
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2. Proteção Balística 
De entre vários materiais, o Nylon® mostrou ser um dos mais adequados no fabrico de 

coletes, garantindo uma boa resistência aliada a um peso relativamente reduzido [1], [2]. Em 1964, o 

químico Stephanie Kwolek pela empresa DuPont desenvolveu o Kevlar® que é um fibra de aramida 

fina, esta descoberta revelou-se como um dos marcos na história e evolução das proteções balísticas 

[3]. Para complementar a capacidade de proteção deste material é comum adicionar insertos 

cerâmicos que possibilitam uma maior capacidade dissipativa de energia no momento do impacto [4]. 

O Kevlar® surge assim como uma boa solução como elemento de proteção balística e será melhor 

estudado numa fase mais avançada desta dissertação.  

Dyneema® é uma fibra concorrente do Kevlar® desenvolvida pela empresa DSM, fibra esta 

derivada de um polietileno de muito alto peso molecular, apresenta-se então como uma das melhores 

respostas ao nível da proteção balística atualmente, tem sido utilizada no fabrico de capacetes, 

coletes e outros elementos que tenham como finalidade a proteção individual do militar [5]. O Anexo 1 

expõe a comparação entre o Kevlar® e a Dyneema®. 

2.1. Conceitos gerais da proteção balística  

2.1.1. Elementos de proteção e painéis balísticos  

A proteção balística está intrinsecamente ligada ao combate, na proteção do militar ao fogo 

inimigo sem no entanto limitar a persecução da missão. Os equipamentos básicos de proteção 

balística são os coletes e os capacetes, que conferem a proteção mínima dos órgãos vitais do ser 

humano, estes elementos de proteção devem obedecer a alguns requisitos, requisitos esses que 

surgem explanados no STANAG 20111 e no STANAG 29022. Os STANAG têm como objetivo definir 

os requisitos gerais de proteção balística dos coletes e dos capacetes que equipam as Forças 

Armadas dos países pertencentes à North Atlantic Treaty Organization (NATO). 

Relativamente ao colete (STANAG 2911), este deve apresentar as seguintes características: 

providenciar o máximo de proteção possível, garantindo a capacidade de ajustar o grau de proteção 

adicionando ou retirando placas de proteção, deve maximizar o conforto de utilização e a área de 

proteção sem dificultar a mobilidade do soldado em cenário de guerra. O colete não deve apresentar 

como impedimento a utilização de outro tipo de equipamentos como por exemplo: fatos de proteção 

Nuclear, Biológica e Química (NBQ) deverá ainda garantir o peso mínimo possível e este deve estar 

distribuído pela maior área possível.  

Por sua vez, os capacetes balísticos (STANAG 2902) devem respeitar os requisitos gerais 

referidos anteriormente para os coletes balísticos tendo em atenção os seguintes aspetos: centro de 

gravidade o mais próximo do centro de gravidade da cabeça, não interferir com a visão ou utilização 

de óculos por parte do militar nem com a utilização de equipamentos de comunicação e proteção de 

ouvidos. O interior do capacete deve ser confortável, facilmente ajustável e substituível. 

                                                      
1 STANAG 2911: Design Criteria for Fragmentation Protective Body Armour 
2 STANAG 2902: Criteria for a NATO Combat Helmet 
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Apresentados alguns dos requisitos presentes nas normas STANAG, podemos afirmar que o 

desenvolvimento/produção de um equipamento com esta finalidade será sempre um compromisso, 

entre proteção vs peso, isto é, quanto maior for o grau de proteção do equipamento mais pesado para 

o militar este será. 

A principal função dos painéis balísticos é resistir a impactos balísticos impedindo a 

penetração do projétil, estes painéis são normalmente constituídos por múltiplas camadas de tecidos 

com boas propriedades resistentes aos impactos. Estes painéis são utilizados como parte do 

equipamento individual do combatente, devendo ser colocado junto do corpo por forma a conferir a 

proteção necessária. Estes painéis são igualmente importantes na proteção de veículos e outros 

equipamentos [4], [6]. 

 Na fase de desenvolvimento destes painéis, alguns aspetos têm que ser tidos em 

consideração, desde logo o peso e a própria flexibilidade do material, mas também o preço das 

matérias-primas para o seu fabrico. Desta forma, torna-se impossível de desenvolver um 

equipamento que confira proteção à totalidade do corpo do combatente, estes painéis são utilizados 

então para proteger as zonas vitais do soldado, o bom ou mau desempenho destes está intimamente 

relacionado com as propriedades do material, desde orientação das fibras, densidade, número de 

camadas, entre outros [7]. 

2.1.2. O projétil e a balística externa 

A munição é constituída por quatro componentes:, são estes: o projétil (1), o invólucro (2), a 

escorva (3) e a carga (4) (Figura 1 (a)) [8]. 

 O projétil desempenha o papel de componente mais “importante” do corpo da munição, sendo 

que é o único que passa no interior do cano da arma e tem a função de provocar os efeitos desejados 

no alvo [9]. Deve apresentar algumas características por forma a desempenhar da melhor forma 

possível a sua missão, nomeadamente em relação ao material constituinte, devendo este apresentar 

uma densidade elevada por forma a atingir uma elevada energia, considerando o atrito a que o 

mesmo está sujeito na alma do cano3, o projétil deve ainda ser infusível e apresentar características 

de deformação tendo em consideração o alvo, podendo ser caracterizado como um projétil 

vulnerante4 e derrubante5. 

 A geometria do projétil divide-se essencialmente em três partes, são estas: a parte superior 

denominada de ponta, esta fica fora do invólucro, o corpo é cilíndrico e serrilhado com o objetivo de 

aumentar a capacidade de fixação do projétil ao invólucro, na parte inferior do projétil encontra-se a 

base, esta situa-se no interior do invólucro encontrando-se desta forma sujeita à ação dos gases 

resultantes da combustão da pólvora. 

                                                      
3 Alma do cano: Parte interior do cano de uma arma de projeção de fogo, de forma cilíndrica e 
diâmetro constante, no qual estão abertas as estrias. [43] 
4 Poder vulnerante (que vulnera, fere): Caracteriza a capacidade que um determinado projétil tem 
para derrubar (trespassar) um alvo no momento do impacto, para um maior poder vulnerante maior 
será a penetração [8].   
5 Poder derrubante: Energia mínima que o projétil deve possuir para, atingindo um homem num 
órgão não vital o conseguir neutralizar, provocando lesões que o afastem da batalha [8].  
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 A forma do projétil esta intimamente relacionada com a trajetória que este irá descrever assim 

que abandona o cano da arma, o projétil é normalmente pontiagudo, ou então surge na forma de 

cilindros ogivais ou bi-ogivais (Figuras 1 (b, c e d)). Esta geometria pode variar tendo sempre em 

consideração o tipo de alvo e de trajetória a descrever.  

 

(a) 

 

(b) 

 

 

 (c) 

 

(d) 

Figura 1 - (a) constituintes da munição [8] (b) pontiagudo, (c) cilindro ogival e (d) bi-ogival [10] 

 Relativamente à composição química apresentada, o projétil pode ser dividido em três 

regiões fundamentais são elas a coifa, a camisa e o núcleo (Figura 2). A coifa é normalmente em 

chumbo e o seu objetivo é o de facilitar a penetração por parte do núcleo, a coifa apenas é 

encontrada nas munições perfurantes. Por sua vez a função da camisa é garantir que o núcleo não 

funda, para tal é necessário que esta apresente espessura suficiente, esta também deve ser pouco 

dura para não danificar as estrias presentes no cano da arma, a camisa pode ser então em chumbo, 

bronze ou aço. Neste ponto o preço é que dita a escolha, sendo então mais utilizado o cobre sendo 

este normalmente endurecido [10]. 

 

Figura 2 - Projétil em corte transversal [10] 
 

 Torna-se importante fazer uma referência ao comportamento do projétil no exterior do cano, a 

ciência que se encarrega de fazer esse estudo é a balística externa, esta ciência diz-nos que as 

principais forças que atuam no projétil, enquanto este descreve a sua trajetória, são: a resistência do 

ar e a força de gravidade, tendo em consideração o tipo de movimento e as características do projétil 

podemos afirmar que a força da resistência do ar é a que influência mais significativamente a 



Proteção Balística 

6 
 

trajetória descrita, a ação destas forças irá impor uma perca de energia cinética e consequentemente 

de velocidade. Considerando agora a resistência do ar podemos “decompor” esta em três 

componentes: a força de sucção imposta pelo vácuo na base do projétil, uma componente de fricção 

junto da superfície lateral do projétil, decorrente do deslocamento do ar, e ainda, uma componente de 

compressão sobre a ponta do projétil, resultante de uma compressão do ar junto desta zona como 

representado na figura seguinte [11]. 

 

Figura 3 - Projétil com a representação das perturbações envolventes: 1 – Força de sucção devido ao vácuo, 

2 – Fricção do ar sobre a superfície lateral do projétil, 3 – Força de compressão [8] 

Um impacto balístico pode ser caracterizado por provocar elevadas taxas de deformação no 

alvo onde o projétil embateu. Dadas as grandes velocidades envolvidas no processo podemos afirmar 

que a resposta do alvo é de carácter localizado onde ressaltam os efeitos da propagação das ondas 

de tensão compressiva criadas. É ainda importante referir que o grande foco das proteções balísticas 

será absorver o máximo da energia cinética que anima o projétil [12]. 

 As designações de impacto a baixa ou alta velocidade exigem que sejam definidos limites 

que tornem essa terminologia mais objetiva. A divisão é feita com base na velocidade a que ocorrem 

os impactos, desta forma são atribuídas as classificações abaixo indicadas [13], [14]: 

 Impacto a baixa velocidade: v < 250 m/s; 

 Impacto a alta velocidade: 0.5 km/s < v < 2 km/s; 

 Impacto a hipervelocidade: v > 2 km/s.  

Podemos apresentar algumas limitações a esta classificação, sendo que a mais importante é 

o facto de não ter em conta o tipo de material que estamos a tratar, isto é, o que para um dado 

material pode ser impacto a alta velocidade pode não acontecer quando o material for diferente, 

podendo ser um impacto a velocidade intermédia ou mesmo baixa velocidade. Nos impactos a baixa 

velocidade associam-se ações e reações da ordem dos milissegundos e penetrações ou 

deformações de contato fundamentalmente determinadas pelo comportamento global da estrutura. 

Quando considerado o intervalo entre os 0.5 e os 2 km/s, a resposta da estrutura como um 

todo responde ao impacto localmente, desta forma tem pouca relevância no estudo do impacto. A 

estrutura para esta gama de velocidade responde ao impacto de forma local, isto significa que apenas 

uma pequena área em volta da zona de impacto irá oferecer resistência e sofrer dano com a 

penetração do projétil. Quando a velocidade de impacto é superior a 2 km/s e inferior a 3 km/s, o 

material tem o comportamento, aproximado, típico dos fluídos, sendo que as pressões locais 

causariam tensões superiores à própria resistência dos materiais considerados. Se considerarmos 
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ainda velocidade superior aos 12 km/s ocorrerá a vaporização dos materiais no momento da colisão. 

Tendo por base todos estes aspetos, surgiu a necessidade de classificar estes fenómenos de impacto 

na Tabela 1 [13].  

Tabela 1 - Fenómenos físicos associados a intervalos de velocidades de impacto [13] 

Velocidade de 

impacto 
Efeitos Causa 

> 𝟏𝟐 𝒌𝒎/𝒔 
Impacto explosivo com 

vaporização 
- 

𝟑 𝒂 𝟏𝟐 𝒌𝒎/𝒔 
Impacto hidrodinâmico 

compressível 

Aceleração por 

explosão 

𝟐 𝒂 𝟑 𝒌𝒎/𝒔 
Comportamento como fluído 

Tensões > máximas 

“Canhão” de gás ou 

detonador sólido 

𝟎. 𝟓 𝒂 𝟏 𝒌𝒎/𝒔 
Resposta viscosa ainda 

significativa 

“Canhão” com 

detonador sólido 

𝟓𝟎 𝒂 𝟓𝟎𝟎 𝒎/𝒔 Comportamento plástico 
Mecânica ou arma de 

ar comprimido 

< 𝟓𝟎 𝒎/𝒔 
Comportamento elástico com 

plasticidade localizada 

Mecânica ou arma de 

ar comprimido 

2.1.3. Limite balístico  

 No impacto balístico, existem três casos possíveis, são eles: (i) o projétil perfura o 

alvo e apresenta uma velocidade de saída não nula, neste caso podemos afirmar com certeza que a 

energia cinética do projétil é superior à energia que o alvo consegue absorver ou dissipar; (ii) o projétil 

perfura parcialmente o alvo sendo imobilizado por este, nesta situação ocorre o contrário do que 

acontece na situação anterior, isto é, a energia cinética do projétil é inferior à energia que o alvo 

consegue absorver ou dissipar; (iii) o projétil perfura o alvo e apresenta uma velocidade de saída 

nula, este exemplo requer que a energia cinética do projétil seja igual à energia que o alvo consegue 

absorver ou dissipar [15]  

O limite balístico pode ser definido como sendo uma velocidade limite característica do par 

projétil – alvo onde se dá a penetração. Atualmente existem duas definições aceites pela comunidade 

científica, são elas: 𝑉0 e 𝑉50. A velocidade 𝑉0 é representativa da velocidade a que o projétil se terá 

que deslocar para que este perfure o alvo saindo com uma velocidade nula [16]. Por sua vez a 

velocidade 𝑉50 representa a velocidade a que o projétil se terá de deslocar para existir 50% de 

probabilidade de perfurar o alvo [17]. 

Desta forma podemos afirmar que é possível associar o início de fenómenos característicos à 

definição de velocidades-limite em vez de se fazer a fixação através de valores absolutos de 

velocidade. No caso dos impactos a hipervelocidade, deparamo-nos com a vaporização dos materiais 

na zona de impacto, de acordo com esta definição, como seria de esperar este valor de velocidade 
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está inteiramente relacionado com o material constituinte do alvo em questão, a tabela seguinte 

apresenta alguns exemplos. 

Tabela 2 - Hipervelocidades para diferentes Materiais [2] 

 Material Cera 
Chumbo, 

estanho ou ouro 

Alumínio, alvenaria de 

pedra, aço e quartzo 

Metais de berílio o boro, 

alumina e diamante 

Hipervelocidade 

correspondente 
1 km/s 1.5 a 2.5 km/s 5 a 6 km/s 8 a 10 km/s 

O mesmo pode ser feito para os restantes limites de velocidade, estes devem ser 

caracterizados com o recurso a fenómenos físicos.  

2.2. Materiais típicos em proteções balísticas 

Neste capítulo será feita uma apresentação dos materiais mais utilizados como proteção 

balística, esta pesquisa assenta em informações disponibilizadas pelos fabricantes. Nos materiais 

apresentados surgem algumas estruturas do tipo laminados compósitos combinados com materiais 

cerâmicos, os resultados desta pesquisa servem como complemento à informação anteriormente 

descrita e podem ser utilizados como base para a seleção dos materiais a ensaiar.  

2.2.1. Fibras de aramida Kevlar® 

Fibras de aramida são fibras de poliamida aromática. As fibras de aramida foram introduzidas 

pela DuPontTM com o nome comercial de Kevlar®, quando introduzidas revolucionaram o mercado, 

pois possuem uma elevada resistência no rácio rigidez por peso e ainda por serem resistentes 

quimicamente, mecanicamente, ao impacto e à fadiga, a solventes orgânicos, combustíveis e 

lubrificantes, apresentam boa capacidade de amortecimento de vibrações e boas características 

dielétricas [5], [8], [18]. 

Devido às imensas propriedades desta fibra e por possuírem uma elevada capacidade de 

absorção de energia, a aramida é amplamente utilizada na balística, mais precisamente na produção 

de blindagens e coletes à prova de bala. As resinas mais usadas nestas fibras são a fenólica, vinil 

éster e poliéster, e em termos de percentagem de resina no compósito é inferior a 30%, caso se 

pretenda melhores características mecânicas a percentagem de resina terá que estar entre os 30% e 

os 50% [19]. 

Existem 3 tipos de fibras de aramida, são elas: Kevlar 29, Kevlar 49 e Twaron. A fibra de 

aramida Kevlar 29 possui uma elevada resistência mecânica e baixa densidade e é utilizada para 

proteções balísticas, cabos, cordas e outros materiais de coeficiente de atrito baixo, por sua vez a 

fibra Kevlar 49 possui um módulo de elasticidade e resistência mecânica elevados e ainda baixa 

densidade sendo utilizada como reforço de matrizes poliméricas e em compósitos com aplicações em 

cascos de barcos, estruturas de aviões, veículos de competição, objetos de proteção de pessoal, 

foguetões, entre outros. As fibras de aramida Twaron® possuim um módulo de elasticidade e 

resistência mecânica elevados e baixa densidade. apresentando uma propriedade com importância 

no impacto balístico que é ser um material viscoelástico [5], [18], [19]. 
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2.2.2. Polietileno de muito alto peso molecular 

Polietileno de muito alto peso molecular em inglês ultra-high-molecular-weight polyethyleno 

(UHMWPE), normalmente comercializado com os nomes Spectra®6 e Dyneema®7. Estas fibras têm 

uma combinação única de propriedades, sendo obtidas por um processo denominado de “gel spining 

process”. Devido à sua composição química e estrutura cristalina estas fibras apresentam uma 

elevada resistência a todo o tipo de agentes agressivos e influências ambientais, as propriedades 

balísticas desta fibra não serão afetadas por ciclos de molhagem/secagem. 

Relativamente à sua utilização como proteção balística, estas fibras não são apenas 

utilizadas na forma de tecido (“woven fabrics”) mas também na forma de tecidos unidirecionais (“non-

woven”), sendo que a fibra disposta não unidireccionalmente apresenta melhores propriedades 

balísticas, isto devido ao cruzamento das fibras quando na forma de tecido (“woven fabrics”) o que 

provoca uma limitação da velocidade de dissipação de energia de impacto [2]. 

Ambas as empresas produtoras destas fibras afirmam que estas têm aplicabilidade em 

praticamente todo o tipo de equipamento militar desde proteção balística para material individual de 

combate (coletes, capacetes, escudos policiais anti tumulto, etc) bem como para proteção de 

veículos. 

O Anexo 2, nos Anexos, apresenta as características das fibras de Kevlar® e das fibras de 

polietileno de muito alto peso molecular, servindo como comparação entre os diferentes materiais. 

2.2.3. Cerâmicos  

A utilização de materiais cerâmicos surge com a necessidade de dotar o equipamento de 

proteção balística da capacidade de resistir a impactos mais específicos, por exemplo munições do 

tipo A.P. (munição perfurante). Podem-se utilizar compósitos com resistência balística baseados em 

fibras de polietileno de muito alto peso molecular sob a forma de painéis curvos ou planos, sendo 

estes painéis combinados com placas cerâmicas [2]. 

A finalidade da adição de placas cerâmicas prende-se com o facto de os materiais cerâmicos, 

apesar de serem materiais frágeis, quando combinados com polímeros conseguem absorver grandes 

quantidades de energia devido à deformação provocada no projétil. Estas placas são normalmente 

utilizadas em pontos vitais do corpo humano e das estruturas dos veículos militares [4]. 

 

                                                      
6 Spectra® marca registada de Honeywell International Inc. 
7 Dyneema® marca registada de Royal DSM (The Netherlands). 
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3. Interação Projétil - Blindagem 

3.1. Parâmetros com influência nas 
propriedades mecânicas dos compósitos 

Os compósitos permitem combinações entre materiais com comportamentos de dureza 

completamente distintos. A combinação pode ser do tipo, fibras com elevado módulo de elasticidade 

combinada com uma matriz de elasticidade com baixo valor. Relativamente aos ensaios a que este 

material é sujeito, e normalmente de acordo com as especificações de projeto, podem-se determinar 

valores como: resistência à tração, compressão, flexão, impacto, fadiga, abrasão, dureza e 

tenacidade à fratura, entre outros considerados importantes para o projeto e aplicação do material. 

3.1.1. Efeito da orientação das fibras 

A orientação das fibras na matriz pode ser alinhada ou aleatória, influenciando a anisotropia 

do material. A anisotropia cresce com o comprimento e o aumento da fração volúmica de fibra [20]. 

Quando o compósito é processado garantindo que o alinhamento das fibras seja feito no sentido das 

solicitações, consegue-se que o mesmo apresente resistência mecânica e módulo de elasticidade 

com melhores prestações ao que acontece quando as solicitações são transversais. Se as 

solicitações forem em direções perpendiculares, é comum o recurso a fibras com a orientações 

perpendicular em cada camada [20]. Na Figura 4, apresenta-se um esquema genérico de como a 

orientação das fibras e a fração volúmica das fibras influenciam as suas propriedades de resistência. 

 

3.1.2. Fração volúmica de fibras 

A quantidade de fibra carregada no compósito influencia o mesmo de forma significativa já 

que desempenha a função de elemento estrutural. Os compósitos que  apresentam fibras mais juntas 

e com menor espaço entre as mesmas são os que têm maior valor de fração de volume de fibras no 

laminado [20]. Para frações volúmicas maiores, as tensões aplicadas sobre o compósito são 

distribuídas de forma mais uniforme e o desempenho do componente mecanicamente é superior 

devido às cargas que foram transferidas para as fibras, explicando o porquê de um módulo de 

elasticidade e resistência à tração superiores [21].  

Figura 4 - Resistência dos materiais compósitos [2] 
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O aumento da quantidade de fibra nem sempre é sinónimo de aumento da resistência do 

material sendo que a mesma tende a baixar de valor quando o binómio entre a fibra e a resina deixa 

de ser equilibrado. Isto acontece sempre que a resina deixe de facilitar a correta união entre as fibras, 

este fenómeno é visível quando a resistência a tração começa a baixar de valor.  

Em matrizes com uma baixa fração volúmica de material fibroso, em que o espaço entre 

fibras é muito significativo é normal observar que a matriz apresenta deformações localizadas e que 

estas tendem a promover a rutura da ligação matriz fibra [20].  

3.1.3. Comprimento da fibra 

As cargas aplicadas são sobre a matriz e só depois estas podem ser transferidas para os 

reforços, pelo que o seu desempenho no compósito é dependente de fatores como: comprimento, 

diâmetro, distribuição e a sua fração volúmica. As fibras contínuas apresentam muitas vantagens 

sobre as fibras descontínuas, tais como a resistência ao impacto e estabilidade dimensional, mas por 

outro lado as fibras descontínuas proporcionam um baixo custo e são mais fáceis de processar [22].  

3.1.4. Interface matriz fibra  

As matrizes poliméricas são caracterizadas por terem baixa densidade, resistência e 

estabilidade térmica. A função das fibras é melhorar estes parâmetros promovendo a melhoria da 

resistência mecânica, a rigidez e a tenacidade. A transferência das cargas de solicitação da matriz 

para os reforços é feita na zona de fronteira entre a resina e as fibras, normalmente denominada por 

interface, assim uma boa adesão na interface é primordial para a transferência da carga e, 

consequentemente, para as características mecânicas do compósito. 

A qualidade da adesão na interface é dependente da natureza química dos seus 

constituintes, os quais podem sofrer alterações na estrutura molecular durante a fase de 

polimerização. Os coeficientes de expansão térmica têm igualmente uma importância vital para a 

qualidade do compósito ao nível das prestações mecânicas, se durante o processo de cura os 

coeficientes não estiverem próximos, as expansões e contrações das fibras e das resinas sendo 

diferentes tendem a provocar cortes na zona de adesão, com a consequência de falha prematura do 

componente [23]. 
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3.2. Impacto em compósitos  

Quando pensamos em elementos de proteção balística, é impossível dissociar o impacto que 

estes elementos irão implicar no comportamento do soldado no campo de batalha, desta forma as 

proteções balísticas têm de ser desenvolvidas especificamente para o tipo de utilização a que irão 

estar sujeitas. O soldado que combate apeado no terreno tem que possuir equipamento que lhe 

confira o máximo de proteção aos disparos efetuados pela força opositora, no entanto estas 

proteções têm ainda que ter em consideração os movimentos que o militar irá executar, assim as 

proteções balísticas devem conferir proteção procurando reduzir ao máximo as limitações impostas 

no movimento do militar. Este é então o principal problema: peso da proteção versus proteção 

conferida.  

Neste ponto, os materiais compósitos surgem como a melhor solução, uma vez que 

apresentam uma grande resistência mecânica contra impactos a alta velocidade combinada com o 

peso reduzido necessário. Dependendo do tipo de impacto e projétil a que as proteções balísticas 

serão sujeitas, pode-se ainda fazer um combinado entre materiais compósitos e materiais cerâmicos, 

procurando sempre manter a máxima proteção minimizando o peso.  

3.2.1. Modelos de crescimento de dano 

Os modelos de propagação do dano surgem com a necessidade de prever a capacidade de 

resistência da estrutura após impacto. Essa propagação esta diretamente relacionada com o tipo de 

estrutura, os materiais e as ações, serve a Figura 5 para apresentar os mecanismos de rotura no 

caso de laminados compósitos, para impactos a baixa velocidade. 

 

Figura 5 - Mecanismos básicos de rotura [2] 
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3.3. Modos de falha 

Existem alguns fatores que influenciam diretamente os modos de rotura dos sistemas sujeitos 

a impactos de projéteis, são eles: a velocidade, massa e geometria do projétil, a obliquidade a que se 

dá a colisão, os materiais e ainda as dimensões e apoios do alvo. 

Pode então ser feita uma classificação com base no tipo de alvo que nos ajude a situar o 

problema em termos de mecanismos de falha, surgindo assim a tabela 3 [13]. 

Tabela 3 - Classificação do alvo 

Semi-infinitos Não existe influência da parede oposta no processo de penetração; 

Espessos 
Influência da parede oposta faz-se sentir após a penetração já ter sido 

parcialmente concretizada; 

Intermédios A parede oposta influência de forma significativa no processo de deformação; 

Finos 
Não existem gradientes de tensão ou de deformação através da espessura do 

alvo; 

 Os modos de falha comuns para alvos finos e intermédios estão representados na figura 

abaixo.  

 

Figura 6 - Modos de falha [2] 

A definição do modo de falha é feita tendo por base o conhecimento dos campos de tensões 

e deformações associados ao impacto, podendo ainda existir a transição de modos ao longo da 

resposta estrutural.  

Quando abordado o caso dos materiais compósitos, a conduta depende diretamente da 

matriz, das fibras e da interface [24]. A rotura poderá então ocorrer por: delaminagem, fissuração da 

matriz, perda de aderência fibra-matriz e arrancamento das fibras. 
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O modo de rotura a verificar estará sempre relacionado com o material e o esforço a que este 

estará sujeito. Relativamente aos modos de fratura, quando consideramos uma estrutura em 

compósito sujeita ao impacto de um projétil, podemos caracterizar o seu comportamento pelos modos 

clássicos de fratura, isolados ou combinados. Na base do comportamento da estrutura surge a sua 

geometria, os materiais, bem como as condições inerentes ao impacto. Para velocidades superiores a 

50 m/s os efeitos serão localizados, existindo ainda a possibilidade de ocorrência de dano na área 

envolvente devido às ondas de choque resultante do impacto [2]. 

3.4. Modelos de análise 

A análise e caracterização de um impacto balístico apresenta um grau de dificuldade 

elevado devido ao elevado número de variáveis presentes no processo. Quando considerado um alvo 

em material compósito, a dificuldade na modelação do impacto tende a aumentar novamente, 

essencialmente devido à anisotropia do material, e ao aumento dos modos de rotura possíveis [15]. 

A interação entre o projétil e o alvo é geralmente caracterizada pela transição da geometria 

plana do alvo para uma forma cónica, sendo esta deformação um dos principais mecanismos de 

absorção da energia cinética do projétil [25]. Este cone surge devido à propagação das ondas 

transversais [16]. 

Como mencionado em 3.3, existem vários fenómenos que concorrem para a absorção de 

energia no alvo, a delaminagem, a fissuração da matriz, a perda de aderência entre a fibra e a matriz, 

o arrancamento e fratura das fibras e ainda a energia friccional no momento da perfuração [15]. Pelo 

que é importante caracterizar e quantificar a energia absorvida por cada um destes mecanismos, 

sendo que estes serão sempre dependentes das características físicas do material considerado [16]. 

Nesta fase podemos dividir as fibras constituintes do alvo compósito como fibras primárias e 

fibras secundárias (Figura 7), sendo que as fibras primárias são as que sofrem o impacto do projétil 

diretamente estando sujeitas à tração, caso ocorra rotura esta é considerada frágil [17], por sua vez 

as fibras secundárias não sofrem ação direta por parte do projétil, mas são afetadas pela formação do 

cone [16]. 

 

Figura 7 - Distinção fibras primárias e secundárias [4] 
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3.4.1. Métodos experimentais 

Estes métodos caracterizam-se por resultarem da correlação entre dados experimentias 

obtidos através de ensaios mecânicos orientados para um determinado estudo. Os ensaios 

experimentais requerem inicialmente o fabrico dos provetes que representam a blindagem a ser 

testada, a estrutura onde irão ser realizados os ensaios balísticos têm que respeitar uma série de 

normas, por exemplo: NIJ Std 0101.06 e a STANAG 2920, estas normas definem os procedimentos a 

adotar para realizar ensaios em painéis balísticos.  

Não existe uma estrutura física que seja utilizada sempre, pelo contrário, a montagem destes 

ensaios é normalmente feita de formas diversas, podendo recorrer a camaras de alta velocidade por 

forma a tentar observar da melhor forma possível o fenómeno. A informação recolhida com este tipo 

de ensaios é realista quando comparada com estimativas computacionais permitindo a obtenção 

rápida de respostas quantitativas, porém tratam-se de ensaios destrutivos com custo elevado ao nível 

das blindagens.  

Existem, naturalmente, aspetos a ter em consideração neste tipo de ensaios, o local de 

impacto do projétil surge como um ponto de elevada importância dado que o comportamento do 

painel esta diretamente dependente do local onde este impacto ocorra. Um impacto realizado numa 

das extremidades de um painel irá resultar num desempenho diferente da proteção quando 

comparado com um impacto realizado na zona central do painel dado que os mecanismos de rutura 

das fibras serão diferentes [26], [27], é importante referir que estes ensaios representam o melhor 

possível o que acontece na realidade. 

3.4.2. Métodos analíticos 

Os métodos analíticos que caracterizam o ensaio balístico, têm por base a lei da conservação 

da energia, considerando a transferência de energia cinética do projétil para o alvo. Estes modelos 

consideram simplificações no que respeita aos mecanismos de dano predominantes, ao 

comportamento mecânico do material e ao nível do próprio projétil considerado [15], [28]. Existem 

alguns modelos de análise, o mais geral considera apenas três mecanismos de absorção de energia, 

sendo eles: a rotura das fibras primárias, a deformação elástica das fibras secundárias, e a formação 

do cone na face oposta ao impacto [4]. Desta forma surge uma equação assente na conservação da 

energia (Equação 1) [16]: 

𝑬𝟎
𝑪𝑷 =  𝑬𝑭𝑷 + 𝑬𝑭𝑺 +  𝑬𝑪𝑪 (1) 

Sendo que: 𝐸0
𝐶𝑃 é a energia cinética inicial do projétil, 𝐸𝐹𝑃 o valor absoluto da energia das 

fibras primárias, 𝐸𝐹𝑆 o valor absoluto das fibras secundárias e 𝐸𝐶𝐶 a energia cinética do cone. 

Para Morye et al., dada a simplicidade do método apresentado este consegue apresentar 

bons resultados quando comparados com os valores obtidos experimentalmente. Este tipo de 

métodos apresenta como principal vantagem a capacidade de obter uma solução aproximada em 

pouco tempo, no entanto a precisão dos resultados obtidos é reduzida quando comparada com os 

métodos numéricos que vamos falar no ponto 3.4.3. 
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Existem outros modelos, que tentam de alguma forma, considerar outro tipo de mecanismos 

de absorção/dissipação de energia que este anteriormente apresentado não trata, com a finalidade 

de tentar aproximar os valores resultantes dos valores reais, estes mecanismos podem ser: a 

fissuração da matriz, a separação das camadas do material, o shear plugging8 e a fricção resultante 

da penetração do projétil no alvo. 

3.4.3. Métodos numéricos  

Como referido anteriormente, a principal desvantagem dos métodos experimentais são: estes 

serem normalmente destrutivos e o custo associado. Por sua vez os métodos analíticos surgem como 

uma boa aproximação da realidade, no entanto incorre no erro de não serem capazes de contemplar 

as não-linearidades de um número alargado de variáveis num impacto balístico [17], [29]. Neste ponto 

os métodos numéricos surgem como uma possível solução, ainda que, também estes assentes em 

algumas simplificações para tornar o tratamento do problema mais simples procurando sempre não 

comprometer os resultados obtidos. A utilização destes métodos tem vindo a tornar-se mais comum 

nas últimas duas décadas no domínio das blindagens balísticas [5] 

O recurso a ferramentas de simulação numérica possibilita estimar determinados dados, entre 

eles a velocidade residual do projétil, a velocidade limite de perfuração, padrões de dano do 

compósito laminado, o comportamento intralaminar (rutura das fibras ou matriz), o comportamento 

interlaminar (delaminagem), o esmagamento das fibras, shear plugging, a energia absorvida por cada 

mecanismo de dano e o perfil de deslocamento do material [17], [30].  

Como acontece nos métodos anteriormente abordados, também os métodos numéricos 

apresentam algumas limitações no que respeita à modelação do comportamento mecânico dos 

materiais e à permanente necessidade de validação das estimatvas teóricas com base em ensaios 

experimentais [5], [31]. 

 

                                                      
8 No momento do impacto, o projétil ao ser comprimido irá criar tensões de corte no perímetro do 
projétil, estas tenções aumentam com a força de contacto, quando atingido o limite de tenção de 
cisalhamento as fibras cedem à penetração do projétil. 
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4. Balanço Energético e Impacto 
Balístico 

Este capítulo apresenta o balanço energético envolvido no impacto de um projétil num alvo 

tendo por base alvos em material compósito. Esta apresentação segue a linha de investigação 

apresentada por Naik et al. (2006) e Pasquali et al. (2015). 

4.1. Balanço de energias 

Assume-se que o sistema projétil e alvo é fechado, sendo a energia total presente no 

fenómeno de transferência a energia cinética do projétil no momento do contacto com o alvo. Logo a 

energia cinética inicial para (t=0) é dependente da massa inicial do projétil (𝑚𝑝) e da sua velocidade 

incidente (𝑣𝑖𝑛) sendo definida pela equação 2: 

𝑬𝒄
𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 =

𝟏

𝟐
𝒎𝒑𝒗𝒊𝒏

𝟐  (2) 

Assume-se ainda que o projétil não perde massa ao efetuar o impacto com o provete nem é 

deformado. O objetivo é verificar a quantidade de energia remanescente tendo em conta todas as 

energias dissipadas pelo provete como representado na equação 3, nomeadamente devido à falha 

por tensão das fibras primárias (fp), deformação das fibras secundárias (fs), delaminação (dl), 

fissuração da matriz (fm), shear plugging (sp) e movimento do cone da face oposta (cfo). 

𝑬𝒊
𝒅𝒊𝒔𝒔𝒊𝒑𝒂𝒅𝒂

= 𝑬𝒊
𝒇𝒑

+ 𝑬𝒊
𝒇𝒔

+ 𝑬𝒊
𝒅𝒍 + 𝑬𝒊

𝒇𝒎
+ 𝑬𝒊

𝒔𝒑
 (3) 

Tendo em consideração que a energia cinética que anima o projétil em algum momento será 

igual à energia absorvida pelos mecanismos de deformação do alvo ensaiado podemos afirmar que: 

𝑬𝒄
𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 = 𝑬𝒊

𝒄𝒑
+ 𝑬𝒊

𝒄𝒇𝒐
+ 𝑬𝒊

𝒅𝒊𝒔𝒔𝒊𝒑𝒂𝒅𝒂
 (4) 

Onde 𝐸𝑖
𝑐𝑝

 representa a energia cinética do projétil no instante de tempo (i) onde a condição 

se verifica e 𝐸𝑖
𝑐𝑓𝑜

 a energia cinética dissipada pelo movimento do cone na face oposta do provete. 

4.2. Absorção e dissipação de energia 

Em primeiro lugar terá que se calcular a velocidade da onda transversal (𝑐𝑡) e da onda 

plástica (𝑐𝑝) no tempo. Desta forma podemos obter a absorção da energia e a onda que define a 

deformação nas fibras primárias e secundárias. A onda plástica por norma é mais lenta que a onda 

transversal. Por simplificação assume-se que o material apresenta uma relação linear entre a tensão 

e extensão efetiva, portanto, as velocidades das ondas vão ser iguais. Na equação (5) e (6), (c) 

representa a velocidade das ondas e (r) a distância percorrida pelas ondas também vai ser igual) [4] 
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𝒄 = √
𝑬

𝝆
 (5) 

 Onde E é o módulo de elasticidade da fibra e ρ a sua densidade 

𝒓𝒊 = 𝒄∆𝒕 (6) 

Seguidamente partindo da equação (4) onde a energia cinética inicial do projétil (t=0) é igual 

a soma da energia cinética do projétil no instante de tempo em que se verifica a igualdade, a energia 

cinética dissipada pelo alvo e a energia cinética da formação do cone na face oposta do alvo. Desta 

forma, somos capazes de determinar a velocidade do projétil no instante de tempo que valida a 

equação (𝑣𝑖). Na equação 7, 𝐸𝑖−1
𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎

 representa a soma das energias dissipadas pelos diferentes 

mecanismos de absorção e 𝑚𝑐𝑖
 a massa deslocada pelo impacto do projétil no instante i. Para obter 

a equação na forma seguidamente exposta é necessário afirmar que a energia necessária para que 

se forme o cone na face oposta do provete é definida por: 𝐸𝑐𝑓𝑜 =
1

2
𝑚𝑐𝑖

𝑣𝑖
2.  

Obtendo: 

𝒗𝒊 = √
𝒎𝒑𝒗𝟎

𝟐 − 𝟐𝑬𝒊−𝟏
𝒅𝒊𝒔𝒔𝒊𝒑𝒂𝒅𝒂

𝒎𝒑+𝒎𝒄𝒊

 (7) 

Obtendo o valor da distância percorrida pelas ondas consoante o Δ𝑡, procede-se ao cálculo 

do estado de deformação num dado instante (𝜀𝑂𝑖) pela equação 8. Definimos o ponto de impacto 

como 𝜀𝑂 o aumento da deformação do ponto O, onde (x,y) = 0 irá provocar consequentes aumentos 

de deformação no restante comprimento da fibra até que seja atingida a rotura. Com este cálculo 

podemos verificar a extensão do provete à medida que o Δ𝑡 aumenta e verificar se se ultrapassou o 

valor da deformação limite. Caso se verifique que o valor ultrapassou o valor da deformação limite, 

extensão de rotura, considera-se que a fibra e a camada romperam, deixando de contribuir para a 

absorção de energia nas próximas iterações [4], [32]. 

𝜺𝑶𝒊 =

𝒅
𝟐 + √(𝒓𝒊 −

𝒅
𝟐)

𝟐

+ 𝒉𝒊
𝟐 − 𝒓𝒊

𝒂 (𝒃
𝒍𝒊
𝒂 − 𝟏)

 
(8) 

Sendo que: (a) representa a secção transversal da fibra, (d) o calibre (m), 

ℎ𝑖 - Deslocamento do projétil e do alvo dado por: 𝒉𝒊 =  𝑽𝒊−𝟏∆𝒕 − 𝒅𝒄𝒊∆𝒕𝟐 (9) 

𝑑𝑐𝑖 - Desaceleração presente a equação de ℎ𝑖 é dada 

por: 

𝒅𝒄𝒊 = 𝒗𝒊 − 𝒗𝒊−𝟏 (10) 
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𝑙𝑖 - Elongação da fibra dada por: 
𝒍𝒊 =  

𝒅

𝟐
 

(11) 

4.2.1.  Fibras primárias 

Nesta fase procede-se ao cálculo da energia absorvida, pela equação 12, na rotura de uma 

fibra primária (𝑒𝑓𝑝) . 

𝒆𝒇𝒑 = 𝟐 𝑨 ∫ ∫ 𝝈(𝜺) 𝒅𝜺𝒅𝒙
𝜺𝑶𝒊𝒃

𝒙
𝒂

𝟎

𝒓𝒊

𝟎

 (12) 

Onde 𝑑𝑥 representa um elemento infinitesimal do comprimento da fibra e A a área da secção. 

Concluindo a energia total dissipada pela rotura das fibras primárias num determinado 

instante de tempo resulta na equação 13 [4], [32]: 

𝑬𝒊
𝒇𝒑

= 𝑵𝒊
𝒇𝒑

𝒆𝒇𝒑 (13) 

𝑁𝑖
𝑓𝑝

 representa o número de fibras primárias que atingem o ponto de rotura no instante de 

tempo i. 

4.2.2.  Fibras secundárias 

Passando agora para o cálculo da energia dissipada devido às fibras secundárias, a variação 

da deformação em função do raio (𝜀(𝑟)𝑖) é igual a (Equação 16): (assumindo que deformação ao 

longo do provete é uma deformação linear) [4] 

𝜺𝑨𝒊 = 𝜺𝑶𝒊 [
𝟒

𝒅𝟐
(𝜶 − 𝟏) (

𝒅

𝟐

𝟐

) + 𝟏] (14) 

𝜺𝑩𝒊 = 𝜺𝑨𝒊𝒃
𝒅

𝟐𝒂 (15) 

𝜺(𝒓)𝒊 =
√𝟐𝜺𝑩𝒊

√𝟐𝒓𝒊 − 𝒅
(𝒓𝒊 − 𝒓) (16) 
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Figura 8 - Representação da área afetada pelo projétil [32] 

É possível chegar à equação 17 analisando a Figura 8 conseguimos perceber que a área de 

influência das fibras secundárias é compreendida entre uma circunferência que passa pelo ponto B e 

pela circunferência que representa a onda transversa num dado instante i. Desta forma para 𝑟 =
𝑑

√2
 a 

variação da deformação das fibras secundárias é 𝜀𝑓𝑠 = 𝜀𝐵𝑖, por sua vez quando 𝑟 = 𝑟𝑝𝑖 resulta em 

𝜀𝑓𝑠 = 0 [4]. 

Concluindo podemos afirmar que a energia dissipada pelas fibras secundárias até ao instante 

de tempo i é dada pela equação 17: 

𝑬𝒊
𝒇𝒔

= ∫ ∫ 𝝈(𝒓) [𝟐𝝅𝒓 − 𝟖 𝐬𝐢𝐧−𝟏 (
𝒅

𝟐𝒓
)] 𝒉 𝒅𝒓𝒅𝜺

𝜺(𝒓)𝒊

𝟎

𝒓𝒊

𝒅

√𝟐

 (17) 

4.2.3.  Fissuração da matriz e delaminação 

A fissuração da matriz deve-se essencialmente ás variações de tensões e deformações 

impostas pelo impacto do projétil quando se ultrapassa o limite específico de deformação da matriz 

utilizada. Devido ao facto de normalmente as resinas apresentarem piores características mecânicas 

quando comparadas com as fibras, é natural que este fenómeno de dissipação de energia surja antes 

da rutura das fibras [4]. Por outro lado, a delaminação surge como uma consequência da fissuração 

da matriz e consiste na separação das camadas do material compósito. 

Assumindo que o fenómeno da delaminação (dl) e o da fissuração da matriz (fm) ocorrem ao 

mesmo tempo, sendo o raio igual, a energia dissipada por delaminação e por fissuração da matriz 

resulta na equação 18 e 19 respetivamente: [4], [32] 
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𝑬𝒇𝒎 = ∑ 𝜺𝒇𝒎𝒆𝒇𝒎𝑽𝒎𝝅[(𝒓𝒊)
𝟐 − (𝒓𝒊−𝟏)𝟐]

𝒊

𝒏=𝟏

 

(18) 

𝑬𝒅𝒍 = ∑ 𝜺𝒇𝒎𝑮𝑰𝑰𝑺𝝅[(𝒓𝒊)𝟐 − (𝒓𝒊−𝟏)𝟐]

𝒊

𝒏=𝟏

 (19) 

Onde: 𝜀𝑓𝑚 limite específico de deformação da matriz, 𝑒𝑓𝑚 a energia dissipada por fissuração 

por unidade de volume, 𝑉𝑚 a fração volúmica da matriz, 𝐺𝐼𝐼 a taxa critica de libertação de energia 

devido à delaminação, 𝑆 a anisotropia do alvo e 𝑟𝑖 o raio referente à área danificada. 

4.2.4.  Shear plugging 

É agora importante compreender o que caracteriza o shear plugging e a que se deve este 

comportamento, durante o impacto do projétil no alvo este está continuamente a ser comprimido, 

sendo sujeito a compressão e a tensões de corte no perímetro do projétil. Atingindo a tensão de 

cisalhamento as fibras cedem e tendem a seguir o movimento do projétil perfurando o alvo. 

 A velocidade de propagação da onda de tensão ao longo da espessura do alvo é dada por: 

𝒄𝒊
𝝉 = √

𝑮𝒊

𝝆
 (20) 

 A evolução das tenções de corte ao longo do tempo caracteriza-se pela seguinte equação 

𝝉𝒊 =
𝑭𝒊

𝝅𝒅𝒄𝒊
𝝉∆𝒕

 (21) 

 Sendo que: 𝒄𝒊
𝝉 a velocidade de propagação da tensão ao longo da espessura do alvo, 𝑮𝒊 o 

módulo de rigidez do material, 𝝉𝒊  a tensão aplicada pela ponta do projétil e  

𝑭𝒊 Força aplicada pelo projétil  𝑭𝒊 = 𝒎𝒑𝒅𝒄𝒊 (22) 

 A energia dissipada por este processo esta intimamente relacionada com o número de 

camadas afetadas (𝜂𝑠𝑝), sendo calculado através do numero inteiro da divisão da energia dissipada 

num intervalo de tempo (∆�̅�𝑠𝑝) pela energia necessária para uma camada romper por shear plug 

(𝐸𝑠𝑝) [4]. 

∆�̅�𝒔𝒑 = 𝝉𝒔𝒑𝝅𝒅(𝒄𝝉𝒔𝒑∆𝒕)
𝟐
 (23) 𝑬𝒔𝒑 = 𝝉𝒔𝒑𝝅𝒅𝒉𝒄

𝟐 (24) 

 Onde 𝑐𝜏𝑠𝑝
 representa a velocidade de propagação da onda de corte ao longo da espessura e 

a espessura de cada camada individualmente (ℎ𝑐) podemos afirmar que a energia total dissipada por 

shear plug é dada pela equação 25: 

𝑬𝒔𝒑 = ∑ 𝜼𝒊
𝒔𝒑

𝒊

𝒏=𝟏

𝑬𝒔𝒑 (25) 
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5. Fabrico de Painéis Compósitos 

5.1. Processos de fabrico 

Diferentes métodos podem ser adotados para o fabrico dos painéis compósitos estes 

dividem-se em dois grupos, onde se enquadram os diferentes processos: 

 Processos de molde fechado para plásticos reforçados por fibras: moldagem por compressão, 

moldagem por injeção, moldagem de folha, processo de pultrusão em contínuo; 

 Processos de molde aberto para plásticos reforçados por fibras: processo de moldagem 

manual, processo de spray ou pulverização, processo de enrolamento de fio, processo de autoclave 

em embalagem de vácuo; 

Os processos de molde fechado para plásticos reforçados por fibras são maioritariamente 

utilizados quando a peça final requer um controlo dimensional de espessura mais rigoroso e um maior 

controlo do acabamento superficial, estes processos são normalmente mais complexos e mais caros 

que os processos de molde aberto. Apresenta-se de seguida uma breve explicação dos processos 

referidos anteriormente.  

- Moldagem por compressão – Este processo permite a produção de peças de grande volume 

e geometria complexa, para tal será necessário utilizar um molde. Inicialmente as fibras são 

misturadas com a resina selecionada, seguidamente introduzimos a mistura no molde definido. O 

material é comprimido no molde, devido à pressão aplicada e à elevada temperatura a resina 

amolece e tenderá a preencher todas as cavidades presentes no molde. A etapa final prende-se com 

a ejeção da peça do molde e acertos dimensionais, com o objetivo de remover o material em excesso 

[18]. 

- Moldagem por folha – É essencialmente utilizado para o fabrico de peças de plásticos 

reforçados por fibras que possuem uma grande dimensão ou de grande quantidade. Podemos 

também chamar a este processo SMC9, a folha de SMC utilizada neste processo é obtida utilizando 

um multifio de feixes contínuos de fibra de vidro, este é cortado com 5 cm de comprimento e é 

depositado sobre uma camada de pasta, obtida através da mistura de resina, por fim passa por um 

filme de polietileno. Findo este processo temos uma camada de compósito produzida, normalmente o 

processo é repetido depositando uma nova camada por cima da primeira, desta forma obtemos no 

final uma sanduiche contínua de fibra de vidro. 

                                                      
9 SMC – Sheet Molding Compound designação dada à folha do material preparado para a moldagem. 

Figura 9 - Processo de moldagem por compressão [31] 
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Obtidos os rolos de folhas de SMC, estes são sujeitos a um processo de envelhecimento, 

este processo dura de 1 a 4 dias para permitir que as fibras de vidro sejam bem absorvidas pela 

folha. De seguida os rolos são cortados em peças, as peças são introduzidas numa prensa hidráulica 

e é obtido a peça final pretendida [18]. 

 

Figura 10 - Processo SMC ou de moldagem por folha de materiais de matriz plástica reforçada por fibras [33] 

- Moldagem por injeção - Neste processo a resina é injetada no molde, devido à pressão esta 

resina tende a envolver as fibras de reforço e preencher as cavidades do molde, para que tal seja 

possível é necessária a existência de revestimentos especiais de aquecimento e de arrefecimento. 

Este método possibilita a cura continua da resina durante o processo, é necessário garantir que após 

o preenchimento total do molde a resina tenha tempo para finalizar a cura e ser removida [18]. 

 

Figura 11 - Processo de injeção 

- Processo de pultrusão em contínuo – Consiste num processo em que um material de 

plástico é reforçado por fibras, estas possuem formas de perfis de secção semelhante à das vigas, 

tubos cilíndricos, calhas, entre outros. Na pultrusão utilizam-se fibras contínuas que passam por um 

banho de resina, de seguida são submetidas a um processo de trefilagem utilizando uma fieira 

aquecida, que também irá definir a secção da peça. Devido à concentração de fibras e à sua 

orientação (paralela ao comprimento das peças trefiladas) este material possui uma elevada 

resistência mecânica [18]. 

 

Figura 12 - Processo de pultrusão em contínuo [34]  
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Por sua vez nos processos de molde aberto para plásticos reforçados: 

- Processo de moldagem manual – Este método apresenta-se como o mais simples para a 

produção de uma peça com reforço de fibras, sendo mais utilizados com fibras de vidro. Inicialmente 

é necessário aplicar um revestimento de gel no molde aberto, seguidamente é aplicado o reforço de 

fibras manualmente dentro do molde. Depois de realizadas estas duas primeiras etapas é adicionada 

a resina plástica misturada com catalisadores e aceleradores, esta resina pode ser despejada ou 

pulverizada sobre as fibras de reforço. Numa fase final, a utilização de rolos permite uniformizar a 

distribuição da resina pela área necessária, quando for necessária uma espessura maior, somam-se 

mais camadas de tecido de fibra de vidro e de resina e repete-se o processo [18]. 

 

Figura 13 - Processo de moldagem manual [35] 

- Processo de spray ou pulverização – Este método é também muito utilizado para a 

produção de peças em fibra de vidro. Este processo é feito utilizando uma pistola de corte e projeção, 

esta é alimentada por multifios de feixes contínuos, onde se faz a deposição simultânea, sobre um 

molde, de resina e de pedaços de feixes de fibra. Após a camada estar depositada no molde, esta é 

densificada com a passagem de um rolo que remove o ar aprisionado e que assegura a impregnação 

das fibras de reforço pela resina. A cura é realizada à temperatura ambiente, no entanto através do 

aumento da temperatura esta pode ser acelerada [18]. 

 

Figura 14 - Processo de spray ou pulverização [35] 

- Processo de enrolamento de fio – Este processo é essencialmente utilizado na produção de 

tubos cilíndricos de elevada resistência. Este processo começa por banhar a fibra em resina 

seguidamente esta é alimentada e enrolada em volta de um mandril com dimensões que variam 

consoante o produto final pretendido. Depois, após se obter um certo número de camadas 

considerado suficiente para adquirir a resistência pretendida, o enrolamento é sujeito a cura, esta 

cura é realizada numa estufa e pode ser realizada a temperatura ambiente ou temperaturas 

superiores. De seguida a peça é extraída do mandril e irá receber os acabamentos finais tendo em 

conta o seu propósito, podendo vir a desempenhar a função de: um reservatório para armazenar 

fluídos, um vaso de pressão ou um invólucro para motores de foguetões e mísseis por exemplo [18].  



Fabrico de Painéis Compósitos 

25 
 

 

Figura 15 - Processo de enrolamento de fio [35] 

- Processo de autoclave em embalagem de vácuo – Método geralmente utilizado em 

sistemas fibra-resina epoxídica. Este processo utiliza pré-impregnados de fibra de carbono-resina 

epoxídica em formato de folhas finas e compridas com uma largura que pode atingir 1,5 metros. Uma 

folha destas é composta por longas fibras unidirecionais de carbono e uma matriz de resina epoxídica 

que está parcialmente curada. De seguida esta folha é cortada em peças que depois são sobrepostas 

de modo a obter-se a resistência desejada, pois a resistência máxima de uma determinada folha é 

relativa à mesma direção das fibras de carbono. Possuindo o laminado, que consiste no conjunto de 

folhas sobrepostas, este é posteriormente embalado e é lhe retirado o ar. Por fim, estando a 

embalagem em vácuo, esta é colocada num autoclave para se proceder à cura final da resina 

epoxídica. Normalmente o processo de cura, caso seja um material compósito constituído por fibra de 

carbono e resina epoxídica, realiza-se a 690 Pa e 190ºC. Após o processo de cura estar finalizado, a 

peça está pronta para os acabamentos finais como o corte para obter uma determinada forma, retirar 

o excesso de resina ou deixar a superfície menos rugosa [18].  

 

Figura 16 - Processo de autoclave em embalagem de vácuo 

5.2. Resinas plásticas 

As resinas mais utilizadas como matrizes para o fabrico de plásticos reforçados por fibras são 

as resinas de poliéster insaturado e as resinas epoxídicas [18]. Os poliésteres insaturados possuem 

ligações duplas covalentes carbono-carbono reativas, que formam ligações cruzadas de forma a criar 

os materiais termoendureciveis, possuem baixa viscosidade e permitem efetuar a mistura com 

diversos materiais de enchimento e de reforço. O poliéster insaturado reforçado com fibras de vidro 

possui uma resistência mecânica entre os 170 MPa e 345 MPa, uma boa resistência ao impacto e a 

reações químicas. Normalmente, quanto maior é a percentagem em peso de vidro nos plásticos 
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reforçados por fibras de vidro, mais resistente o compósito se torna, no entanto esta resistência 

poderá também aumentar ou diminuir face à disposição das fibras de vidro. O poliéster insaturado é 

utilizado em painéis, peças da carroçaria de um automóvel, cascos de barcos e na indústria da 

construção [18]. As resinas epoxídicas possuem uma propriedade existente em poucos materiais, 

pois durante a sua cura não origina produtos de reação apresentando uma retração durante a cura. 

As resinas epoxídicas possuem boa adesão a outros materiais, resistência química, boas 

propriedades mecânicas e é um bom isolante elétrico. A resina epoxídica é a matriz mais utilizada 

para fibras de carbono, embora possam ser utilizadas outras resinas como a poliamida, sulfureto de 

polifenileno e a polissulfonas. São utilizadas em revestimento de câmaras e tambores, primários para 

eletrodomésticos e automóveis e revestimento de fios, no fabrico de laminados e como matriz nos 

materiais reforçados com fibras [5]. 

5.3. Pré-impregnados  

Relembrando, o pré-impregnado constitui-se como a matéria prima para a manufatura de 

compósitos estruturais e apresenta-se como um produto intermédio, onde não precisa de qualquer 

procedimento à priori para a moldagem, é definido como uma mistura de fibras de reforço e uma 

matriz polimérica, sendo ela termorrígida ou termoplástica [36]. 

5.3.1. Matriz termorrígida e matriz termoplástica 

Pré-impregnados com matriz termorrígida:  

Existem diversos processos de fabrico de pré-impregnados, no qual se destaca os processos 

em que o polímero está em solução ou fundido, os de emulsão, de polimerização superficial, filme 

polimérico, pó seco e a tecelagem híbrida, em que estes podem também combinar-se entre eles. A 

etapa que converte o pré-impregnado, produzido com uma matriz termorrígida em uma peça infusível 

sob a ação do calor e pressão é denominado como cura. Quando todos os grupos químicos 

disponíveis para efetuar uma transformação de um pré-impregnados num sólido infusível forem 

totalmente consumidos, considera-se que o compósito se encontra totalmente curado [36]. Em anexo 

é apresentado um fluxograma que representa o fabrico de pré-impregnados de fibra de reforço/matriz 

polimérica termorrígida utilizando também a adição de endurecedores, catalisadores de reação e 

outros aditivos, onde se destaca os agentes tenacificantes ou os diluentes (Anexo 3) [36]. Definida a 

formulação, a percentagem de endurecedor e aditivo pretendida para um determinado fim, irá ocorrer 

o estudo cinético da cura e do comportamento reológico da formulação. Um exemplo de formulação é 

o do DGEBA (100) /DDM (27) que após um ciclo de cura de 2 horas a 55 °C, 2 horas a 100 °C, 2 

horas a 150 °C e 2 horas a 180 °C, o compósito obteve uma Resistência à Tração de 73.4 MPa, um 

Módulo de Elasticidade de 2.8 GPa, um Coeficiente de Poisson de 0,3, uma Extensão de 9.14% e um 

Módulo de Cisalhamento de 1.10 GPa. Estes cálculos e ensaios são normatizados pela norma ASTM 

D-638 [36]. 

Pré-impregnados com Matriz Termoplástica:  

A obtenção de pré-impregnados com matriz termoplástica é diferente do processo para obter 

pré-impregnados de matriz termorrígida, pois para obter os pré-impregnados de matriz termoplástica 
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são utilizados os métodos de tecelagem híbrida e deposição utilizando polímero em forma de pó. O 

Anexo 4 apresenta um fluxograma onde são apresentados os processos para o fabrico de pré 

impregnados de fibra de reforço/matriz polimérica termoplástica [36]. Relativamente à operação de 

moldagem, como não há similaridade entre o processo de manufatura de pré-impregnados que 

possuem matriz termoplástica e os que possuem matriz termorrígida em sua formulação, é 

necessário entender o comportamento reológico do polímero termoplástico. As estruturas dos 

compósitos produzidos a partir de filamentos poliméricos e de reforço não são propriamente pré-

impregnados, mas são denominados como um hibrido de fibra de reforço e fibra polimérica, um 

material preformado [36]. Uma das características pela qual se distingue a matriz termoplástica da 

matriz termorrígida é que a matriz termoplástica possui uma tenacidade à fratura e resistência ao 

impacto de dez vezes maior que a matriz termorrígida, ou seja, a matriz termoplástica consegue 

absorver dez vezes mais energia que a matriz termoplástica antes de fraturar. Uma outra 

característica consiste no tempo de processamento da matriz termoplástica, esta apenas demora 2 a 

15 minutos a processar, enquanto que a matriz termorrígida demora 2 a 8 horas, ainda de realçar que 

a matriz termoplástica não possui limite de validade na sua utilização. 

5.3.2. Moldagem de pré-impregnados para obtenção de 
compósitos 

Para a obtenção de compósitos existem três fatores importantes para a seleção do tipo de 

impregnado a utilizar no processo: (i) o equipamento disponível para o processamento da peça – 

autoclave, prensa, entre outros; (ii) a natureza da peça a ser produzida – geometria, orientação das 

fibras de reforço, espessura da peça, entre outros; (iii) as propriedades solicitadas para a peça – 

resistência mecânica, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, entre outros; 

Estes três pontos mencionados irão em conjunto determinar as condições de processamento. 

No entanto, relativamente às propriedades mecânicas da peça, não irá depender do processamento 

do compósito, mas sim das características da fibra de reforço utilizada e da resistência interfacial da 

ligação fibra/resina, da matriz polimérica, do material de que a fibra é constituída e da orientação das 

mesmas. No fim do processamento do compósito, as propriedades mecânicas do mesmo, poderão 

não ser as que foram solicitadas pois o mesmo, após a moldagem, poderá possuir vazios e 

microtrincas que influenciam de forma negativa as propriedades do material [36]. 
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6. Máquina Laboratorial de Ensaios 
Balísticos  

Este capítulo apresenta o desenvolvimento da máquina de ensaios balísticos para a realização 

dos testes de tiro real nas placas compósitas em condições laboratoriais. 

6.1. Conceção e projeto 

A conceção de uma máquina para ensaios balísticos começa por considerar as normas 

técnicas que garantem a segurança do operador. Neste sentido, os ensaios podem ser realizados 

dentro de uma gaiola de segurança. Para assegurar o posicionamento e imobilizar as amostrar de 

teste durante o ensaio de impacto, é importante a existência de sistemas de fixação robustos. Mais, o 

seu design deve facilitar o processo de montagem das amostras. As operações de preparação das 

amostras e dos instrumentos de medida devem ser conduzidas num ambiente com iluminação 

adequada. Uma iluminação adequada é igualmente importante para a captação de imagem vídeo de 

alta velocidade. É normal recorrer-se a câmaras de alta velocidade com a finalidade de observar mais 

pormenorizadamente o pré e pós impacto, permitindo analisar o comportamento do material 

ensaiado. Uma fonte de luz artificial pode e deve ser adicionada à estrutura garantindo uma correta 

iluminação no decorrer do ensaio bem como nas imagens adquiridas com recurso as câmaras de alta 

velocidade. Outro aspeto a ter em consideração nos ensaios experimentais é o local de impacto do 

projétil, uma vez que o desempenho das fibras constituintes do painel é altamente dependente do 

mesmo, desta forma deve-se garantir o perfeito alinhamento. Alguns modelos utilizam instrumentos 

laboratoriais como a arma de gás comprimido para impulsionar o projétil contra o painel balístico. O 

modelo que iremos adotar será o modelo da arma fixa num suporte, com o recurso a dois cronógrafos 

posicionados antes e depois do alvo para medir a velocidade de impacto e a velocidade de saída.  

 

Figura 17 - Esquema representativo de uma máquina de impactos balísticos  

Sendo o propósito realizar estes ensaios em ambiente laboratorial, outros aspetos surgem com 

elevada importância, desde logo de que forma iriamos dissipar a energia cinética que anima o projétil 

após o impacto, foi então necessário projetar um sistema capaz de desempenhar esta função, bem 

como um suporte para a arma por forma garantir um correto alinhamento e um sistema fixador para 

os provetes a ensaiar. 
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6.2. Projeto e fabrico 

Este aparato foi projetado com a intenção de ensaiar os provetes fabricados, fazendo uso de 

uma carabina de ar comprimido e recorrendo a diversos projeteis, a arma utilizada foi a carabina 

Gammo Whisper Maxxiim calibre 5.5mm com velocidades à boca da arma, segundo informações do 

fabricante, de 280 m/s dependendo do projétil utilizado. 

Tendo em consideração que estes ensaios foram realizados em laboratório tornou-se 

imperativo garantir a segurança do operador bem como das pessoas presentes no laboratório. A 

estrutura, em perfil Bosch, possibilita uma grande capacidade de transformação, adaptabilidade e 

versatilidade assegurando futuras melhorias no decorrer do seu desenvolvimento, como por exemplo 

a necessidade de criar uma prateleira de apoio ou o acoplamento do braço onde assentou o suporte 

da arma. A máquina possui um ambiente isolado do exterior onde ocorre o impacto, nesta cápsula 

estão os cronógrafos, o suporte do provete, a camara de filmar em alta velocidade. É possível 

encontrar dois orifícios um em cada um dos perfis laterais, que possibilitam a passagem do projétil 

após impacto para o sistema de recolha de projéteis, e outro onde é introduzida a extremidade do 

cano da arma com silenciador, isto possibilita melhorar as condições de utilização garantido que 

qualquer tipo de gás resultante do disparo fique confinado na cápsula. O acesso ao interior do 

ambiente fechado é realizado elevando o perfil frontal e superior da cápsula com o auxílio de dois 

braços pneumáticos instalados com este propósito e ainda o de suportar a estrutura enquanto está a 

ser realizada a recolha de dados ou a substituição do provete. A fixação destes provetes é garantida 

pelo sistema desenhado e fabricado especificamente para este propósito, garantindo a correta 

fixação do provete e permitindo ensaiar o mesmo nos quatro quadrantes caracterizados 

anteriormente (Figura 18 (a) e (b)), recorrendo a uma prensa mecânica que fecha o dispositivo, desta 

forma conseguimos o correto posicionamento e alinhamento do alvo com os cronógrafos, com o 

sistema de recolha de projéteis e com o cano da arma. 

 

   

a) b) c) 

Figura 18 - a) Raquete suporte do alvo b) Raquete e provete c) Prensa mecânica fixadora 

Foi ainda necessário o desenvolvimento de um dispositivo, onde fosse possível instalar o 

suporte para a arma garantindo uma posição de tiro fixa, estável, horizontal e perfeitamente alinhada 

com toda a estrutura (Figura 19). Também foi necessário projetar um sistema que possibilitasse a 

recolha do projétil após o disparo, garantindo que este ficaria confinado ao espaço do ensaio e não 
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colocasse a segurança de terceiros em risco, este é capaz de dissipar a energia cinética que anima o 

projétil após o impacto, caracteriza-se por uma espécie de cone em aço que corrige eventuais 

oscilações da trajetória final e por um compartimento de armazenamento (Figura 20). Sendo que esta 

peça é fixa numa das faces laterais da cápsula diretamente no policarbonato, com a intenção de 

reduzir a rigidez do sistema e prevenir eventuais falhas foi introduzido um reforço em borracha entre o 

sistema de recolha dos projéteis e a placa em policarbonato. 

 

Figura 19 - Mesa de apoio para o suporte da arma 

  

Figura 20 - Sistema de recolha de projéteis 

Foram adquiridos dois cronógrafos, estes desempenharam a função de medir e registar a 

velocidade inicial do projétil junto do cano da arma, e a velocidade final após o impacto no alvo, para 

calcular a variação de energia que ocorre para os diferentes alvos ensaiados. Sendo que foram 

verificados alguns desvios na trajetória dos projéteis após o impacto deste com o alvo desenvolvemos 

uma caixa protetora para o segundo cronógrafo prevenindo desta forma possíveis danos decorrentes 

da alteração da trajetória do projétil. Foram acoplados à estrutura dois braços pneumáticos para 

garantir o suporte da estrutura sempre que for necessário o acesso ao ambiente interno da mesma. 

Um sistema de iluminação foi montado para garantir uma correta iluminação da mesa de trabalho, na 

medida em que garante um aumento da qualidade das filmagens efetuadas no decorrer dos ensaios, 

bem como melhora a qualidade do ambiente onde o ensaio é realizado.  
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6.3. Instrumentação e validação 

Foram fabricados dois suportes, com objetivo de fixar os cronógrafos à mesa de trabalho 

garantindo um perfeito alinhamento, fundamental para que o projétil não encontre nenhum obstáculo 

no decorrer do ensaio para alem do provete a ensaiar e ainda para impedir que o mesmo embata em 

algum dos cronógrafos. O procedimento de alinhamento fez utilização de um feixe laser, antecipando 

o percurso que o projétil realizará após o disparo. 

O aparato desenvolvido caracteriza-se pelos componentes que integram o ambiente interno da 

máquina onde ocorre o impacto, e pelos dispositivos acoplados à estrutura base no ambiente externo. 

O monitor deve-se à necessidade de observar o resultado do impacto no alvo, este ecrã esta 

conectado a um computador que executa o programa referente à camara de alta velocidade utilizada. 

O painel de controlo, possui os interruptores responsáveis por ligar o sistema de iluminação da 

máquina, os cronógrafos e o sistema de sinalização luminosa que é acionado a cada ensaio. A 

estrutura responsável pela fixação do suporte da arma, revela uma “elevada rigidez” garantindo o 

perfeito posicionamento da carabina prevenindo eventuais oscilações de trajetória no decorrer dos 

ensaios. 

 

 

Figura 21 - Máquina de ensaios balísticos 
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7. Métodos e Materiais 
Relativamente ao fabrico dos painéis e dos provetes necessários para a realização da 

presente dissertação, estes foram produzidos no Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia e 

Mecânica e Engenharia Industrial. Os ensaios realizaram-se no Laboratório de Tecnologia Mecânica e 

Micro-Fabrico do Instituto Superior Técnico, aqui os diferentes provetes fabricados foram sujeitos a 

vários ensaios com a intenção de obter o máximo de informação possível relativamente ao 

comportamento mecânico do material em questão, de seguida serão mencionados os ensaios 

realizados no decorrer da investigação, e o processo adotado no fabrico das placas compósitas. 

7.1. Fabrico de painéis e provetes 

As diferentes placas produzidas para a realização deste estudo caracterizam-se por um pré-

impregnado com uma matriz termo-endurecível, o pré-impregnado utilizado é constituído por 60% de 

reforço de fibra de carbono e 40% de resina epóxi sendo industrialmente designado por T700S. O 

processo utilizado foi a moldação em autoclave que consiste em consolidar um componente 

preformado através da aplicação simultânea de temperatura, pressão e vácuo, é um processo 

utilizado para a baixa produção de componentes devido à morosidade na moldação, estando os 

mesmos sujeitos aos mais exigentes requisitos de desempenho mecânico e qualidade, como se 

verifica na indústria aeronáutica e no desporto automóvel. Este processo permite a produção de 

peças de grandes dimensões, geometria complexa com elevada qualidade e excelentes propriedades 

mecânicas, devido à elevada fração volúmica de reforço. 

Para a manutenção dos mais elevados padrões de qualidade o fabrico é realizado num 

laboratório com a designação de “Sala Limpa” onde os laminados e sacos de vácuo são preparados. 

Este laboratório cumpre as normas NP 4644, ISO 7, 10k. Os responsáveis pelo manuseamento dos 

materiais devem estar devidamente protegidos, com luvas, fato protetor, protetor de sapatos, luvas e 

touca de cabelo para não correrem riscos de saúde, e para evitarem a contaminação do processo.  

Foram produzidas 10 placas com diferente número de camadas e diferentes orientações de 

fibra de reforço, para desta forma ser possível comparar o comportamento das placas com diferentes 

características, nomeadamente a orientação das fibras e a espessura das placas. 

Retirar o material do armazenamento: os compósitos pré-impregnados são retirados de 

uma câmara frigorifica onde devem ser conservados até á sua utilização, para não degradarem as 

suas propriedades durante a armazenagem e conservação. 

Corte: são realizados os cortes no compósito pré – impregnado, com a medida e geometria 

pretendidas, de 15mm x 15mm. O corte é realizado com orientação diferente de fibras respeitando os 

requisitos necessários para fabricar este painel. Figura 24 a). 

Empilhamento: este processo é realizado sobrepondo as diversas camadas de material pré-

impregnado umas por cima das outras. A sobreposição é feita respeitando o número de camadas e a 

orientação das fibras de reforço definidas para os painéis a fabricar, Figura 24 b).  
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                        a)                                 b) 

Figura 22 - Conceção das placas definidas: a) Corte, b) Empilhamento 

Colocação no molde: fixação das diversas placas entre si, por forma a não existir qualquer 

deslocamento entre elas durante a aplicação de vácuo. Colocar o Release Film, que vai ter a função 

de desmoldante, criando um meio que vai permitir a eliminação de bolhas de ar que poderão existir.  

 

Figura 23 - Preparação do pré impregnado para o processo de cura 

Aplicação do saco de vácuo: após serem fixadas, são embaladas por forma a ficarem 

seladas. É também colocada a válvula que permite ligar as mangueiras de vácuo do autoclave. São 

colocados os tecidos permeáveis a envolver as placas para permitir o fluxo de ar e da resina em 

excesso. 

 

Figura 24 - Preparação para o processo de cura em autoclave 
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Entrada no Autoclave: nesta fase o layout preparado é colocado dentro do autoclave depois 

da ligação da mangueira de vácuo, em seguida procede-se á selagem da porta. Depois da porta 

selada é introduzido o programa de cura definido para estes compósitos, e é iniciado o processo de 

cura. 

 

Figura 25 - Entrada para o autoclave 

Perfis de pressão e temperatura: no autoclave foi cumprido um ciclo caracterizado por: nos 

primeiros 45 minutos a temperatura foi gradualmente aumentando até atingir 125 °C, e ainda dentro 

deste intervalo de tempo, nos primeiros 15 minutos a pressão foi elevada até aos 3,2 bar de pressão 

relativa. Após perfazer os 45 minutos referidos anteriormente o pré-impregnado foi sujeito durante 60 

minutos a uma temperatura de 125 ºC e a uma pressão de 3,2 bar. Após os 60 minutos, o sistema irá 

estar 33 minutos a diminuir gradualmente a sua temperatura e pressão até voltar ao seu estado 

inicial, 20ºC e 0 bar de pressão relativa. Portanto, no total o processo de cura possui uma duração 2 

horas e 23 minutos. 

 

Figura 26 - Ciclo de cura definido no programa do autoclave  
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O ciclo de cura a que as placas de pré-impregnado foram sujeitas foi o apresentado nas 

seguintes tabelas: 

Tabela 4 - Evolução da temperatura durante o ciclo de cura 

Tempo (min) Temperatura (ºC) Pressão (bar) 

0 Temperatura inicial 20º Pressão inicial de 0 

15 Aumentando gradualmente até 50º Aumentando gradualmente até 3.2 

35 Aumentando gradualmente até 125º 
Constante a 3.2 

60 Constante a 125º 

33 Diminuindo gradualmente até 20º Diminuindo gradualmente até 0 

Total: 143 minutos 

 Findo o processo de cura, segue-se um período de repouso onde deixávamos as placas 

recém retiradas do autoclave, repousam a condições ambiente. Posto isto, surgiu a necessidade de 

caracterizar as placas obtidas quando à sua geometria. Apresentam-se na tabela seguinte as 

diferentes placas produzidas, caracterizando cada uma delas em relação ao número de camadas e 

orientação das fibras. 

Tabela 5 - Placas produzidas 

Placa Nº de Camadas Orientação das fibras de reforço (º) 

1 1 0º 

2 2 0º / 0º 

3 3 0º / 0º / 0º 

4 4 0º / 0º / 0º / 0º 

5 2 0º / 90º 

6 3 0º / 90º / 0º 

7 4 0º / 90º / 90º / 0º 

8 3 -45º / 0º / 45º  

9 3 -30º / 0º / 30º 

10 7 0º / 30º / 60º / 90º / -60º / -30º / 0º 

Cada camada de pré-impregnado tem uma geometria quadrangular de 30 cm de lado. Tendo 

em vista os ensaios a realizar, optamos por dividir cada uma das placas fabricadas em 4 placas de 

geometria quadrangular e de 15 cm de lado, desta forma conseguimos aumentar o número de 

provetes para os ensaios, antecipando eventuais situações em que seria necessário repetir ensaios. 

Cada uma destas placas de 15 cm de lado foram divididas simetricamente em 4 quadrantes de iguais 

dimensões. 
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Figura 27 - Placa 0º/0º/0º com 15cm de lado  

 O objetivo de criar 4 quadrantes em cada uma destas placas foi o de otimização de material, 

para os ensaios a realizar tivemos que caracterizar cada um destes quadrantes quanto à sua 

espessura, uma vez que é normal a distribuição da resina, durante o processo de cura, não ser 

uniforme. Apresentamos na tabela seguinte a espessura de cada um dos quadrantes das placas 

ensaiadas. 

Tabela 6 - Espessura dos quadrantes ensaiados 

 Espessura do Quadrante (mm) 

Placa A B C D Média 

1 (0º) 0.193 0.211 0.175 0.209 0.197 

2 (0º / 0º) 0.311 0.337 0.325 0.333 0.327 

3 (0º / 0º / 0º) 0.440 0.438 0.427 0.432 0.434 

4 (0º / 0º / 0º / 0º) 0.684 0.658 0.715 0.702 0.690 

5 (0º / 90º) 0.338 0.367 0.371 0.349 0.356 

6 (0º / 90º / 0º) 0.479 0.445 0.447 0.449 0.445 

7 (0º / 90º / 90º / 0º) 0.810 0.742 0.790 0.717 0.765 

8 (-45º / 0º / 45º) 0.472 0.520 0.449 0.487 0.482 

9 (-30º / 0º / 30º) 0.487 0.488 0.502 0.484 0.490 

10 (0º / 30º / 60º / 90º / -60º / -30º / 0º) 0.949 0.932 0.919 0.951 0.938 

 Findo o processo de cura, tornou-se necessário identificar as características mecânicas das 

placas produzidas, desta forma com base nos testes de tensão, compressão e extensão definidos em 

diversas normas e referido no Plano de Teste: WP3 da “Clean Sky 2” [37]. 

 Cada camada laminar do compósito caracteriza-se pelas seguintes propriedades mecânicas: 
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Tabela 7 - Características mecânicas 

Propriedade Valor Norma 

Tensão de rotura 2 550 MPa ASTM D - 3039 

Módulo de Young 135 GPa ASTM D - 3039 

Extensão de rotura 1,7 % ASTM D - 3039 

Resistência à compressão 1 470 MPa ASTM D - 695 

Resistência à Flexão 1 670 MPa ASTM D - 790 

Módulo de flexão de elasticidade 120 GPa ASTM D - 790 

Tensão de cisalhamento interlaminar 9 
𝐾𝑔𝑓

𝑚𝑚2 ASTM D - 2344 

Tensão de cedência, com fibras a 90º 69 MPa ASTM D - 3039 

Para a realização deste trabalho foram considerados os valores característicos da fibra de 

carbono presente no carbono T700S utilizado no fabrico das placas provete, valores que podem ser 

consultados no Anexo 6. 

7.2. Flexão em três pontos 

Este procedimento é um método padrão para estudar uma determinada amostra de material à 

flexão. Podemos aplicar este procedimento a qualquer tipo de material, desde que tenhamos em 

atenção as dimensões da amostra de material e o esquema a montar para realizar o estudo. 

Com este estudo procuramos compreender o comportamento do material quando sujeito a 

uma carga externa aplicada perpendicularmente ao eixo longitudinal da amostra [38]. A finalidade da 

aplicação deste processo no presente estudo prendeu-se com a intenção de compreender as reações 

dos diferentes provetes quando sujeitos ao mesmo esforço. 

 Foram realizadas um número mínimo de três medições de deformação para cada um dos 

provetes fabricados, em alguns casos foram realizadas seis medições devido à anti simetria na 

disposição das fibras. 

 

Figura 28 - Esquema representativo do ensaio xy [38] 
  

x 

y 



Métodos e Materiais 

38 
 

7.3. Barra de Hopkinson 

A barra de Hopkinson é um aparelho que permite efetuar ensaios de material a elevadas 

velocidades de deformação de uma forma mais simples [8], [10]. A ideia de utilizar uma barra de 

pressão para determinar as propriedades dos materiais começou em 1872 por Jonh Hopkinson. Com 

o passar dos anos certos autores foram aperfeiçoando este método, tal como Bancroft, Davies, 

Kolsky. Kolsky adicionou uma segunda barra ao aparelho original de Hopkinson e introduziu as 

equações para calcular as propriedades do material de teste, por isso, a barra de Hopkinson 

começou a ser designada por Split Hopkinson Bar [10]. 

A forma mais tradicional de utilização deste sistema consiste no método Split Hopkinson Bar, 

este sistema é composto por duas barras cilíndricas de diâmetro igual. Uma barra denomina-se barra 

incidente (barra que irá incidir no provete) e a outra é denominada por barra transmissora (barra que 

transporta a energia remanescente até ao dissipador de energia após o impacto da barra 

transmissora no provete). Existe ainda uma barra para além das duas anteriores, a barra projétil, o 

comprimento desta é muito reduzido em comparação com a barra incidente e a transmissora, esta 

barra projétil encontra-se entre o sistema propulsor e a barra incidente. O sistema propulsor consiste 

numa arma de pressão de ar, sendo que o ar é fornecido por um reservatório de alta pressão. A 

pressão é normalmente regulada recorrendo a válvulas [10], [39], [40]. 

 

Figura 29 - Sistema Split Hopkinson Bar [10] 

 O funcionamento deste sistema consiste em impulsionar o projétil contra o provete que 

pretendemos estudar. No momento do impacto é gerada uma onda de tensão compressiva no 

provete, absorvendo naturalmente uma percentagem da energia transferida no impacto, a energia 

remanescente será transmitida pela barra transmissora. O estudo é feito tendo por base a energia 

cinética inicial do projétil e a energia remanescente do impacto, assim podemos obter a energia que o 

material em estudo é capaz de absorver [4], [10]. 

 Este método exige elevadas pressões de ar para atingir as elevadas taxas de tensão 

pretendidas, produz ruído devido à instantânea expansão do ar e usando este tipo de processo para 

comparar as sensibilidades da taxa de tensão pode levar a conclusões erradas, pois a orientação das 

fibras pode induzir a uma conclusão precipitada e errada, que não esclarece as propriedades dos 

materiais individuais da fibra ou da matriz. Porém, este método continua a ser eficiente na 
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compreensão do comportamento dinâmico composto quando carregado em diferentes direções 

longitudinais e transversais [40], [41]. 

 Com vista aos ensaios a realizar, algumas alterações tiveram que ser feitas com o objetivo 

final de adaptar o aparato tipo de material a ensaiar bem como ao tipo de ensaios. O material 

utilizado é um pré-impregnado de fibra carbono/matriz polimérica termorrígida, polimerizado no 

autoclave. Desta forma, tendo em conta que o material será estudado considerando a velocidade e 

extensão da onda transversal após o impacto, os principais elementos constituintes do sistema de 

Hopkinson foram adaptados de modo a permitir o estudo do material em causa e também tendo em 

conta as propriedades inicias que se obtêm do material. 

 Para ser mais intuitiva a descrição do aparato montado podemos “dividir” o sistema em 7 

partes, sendo elas: o sistema propulsor, a barra projétil, a barra incidente, os sensores de 

deslocamento do provete, o próprio provete, a barra transmissora e o dissipador de energia. 

 O Sistema propulsor é constituído por um reservatório de alta pressão de ar com o objetivo 

de fornecer a força propulsora para a barra projétil. A barra projétil, tem uma forma cilíndrica de 18 

mm de diâmetro, esta devido à pressão que lhe é imposta numa das faces, proveniente do 

reservatório, é projetada provocando o impacto no provete. A barra incidente, ao contrário do que se 

encontra no habitual sistema da Barra de Hopkinson, esta não tem nenhum extensómetro e, portanto, 

a sua única função neste aparato é a transmissão da força proveniente da barra projétil. É importante 

referir que a barra incidente possui 2 suportes, denominados suportes de varão (Figura 31), estes 

possuem finalidade de suportar a barra incidente de modo a permitir o seu movimento de acordo com 

o referencial de movimento. Estes suportes, de modo a reduzir o atrito envolvido no processo, 

possuem pequenas saídas de ar, sendo que o ar desempenha o papel de lubrificante devido à sua 

baixa viscosidade cinemática.  

 

Figura 30 - Disposição dos 2 suportes de varão no aparato experimental  

Os sensores de deslocamento da máquina, são os responsáveis por monitorizar a distância 

entre pratos compressores permitiram estudar o deslocamento e a velocidade das ondas do provete 

após o impacto permitindo assim obter as propriedades do provete. A barra transmissora, tem a 

função de transmitir a energia remanescente após o impacto para a massa dissipadora de energia, à 

semelhança do que acontece com a barra incidente também esta possui 2 suportes de varão 

presentes com o objetivo de desempenhar exatamente a mesma função. Na barra transmissora 

existem ainda 4 extensómetros conectados num circuito elétrico em Ponte de Wheatstone. Estes 

extensómetros têm a tarefa de quantificar, com base na compressão da barra transmissora, a energia 
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que o provete não foi capaz de absorver. Esta energia medida na barra transmissora, traduz na 

prática a energia que será transmitida para um soldado equipado com elementos de proteção 

semelhantes aos provetes ensaiados.  

 

Figura 31 - Barra incidente e barra transmissora  

 

Figura 32 - Sensores de deslocamento, dissipador de energia e extensómetros em formato de Ponte de 
Wheatstone  
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Por sua, vez o dissipador de energia consiste numa enorme massa que através da sua 

inércia e da sua ligação à base do sistema em causa irá dissipar a energia que foi transmitida à barra 

transmissora. Dada a sensibilidade dos sensores utilizados, a influência de ações externas ao 

processo poderiam ser repercutidas nos valores obtidos após os ensaios realizados, uma das 

medidas de prevenção tomadas para tentar minimizar estes ruídos passou por fixar a mesa de 

ensaios ao chão, aumentando a rigidez da estrutura diminuindo de forma significativa a vibração da 

estrutura no momento do impacto, e assim obter resultados mais fidedignos. 

7.4. Aquisição e tratamento dos dados 
experimentais 

Para monitorizar a deformação dos provetes foi necessário efetuar uma calibração do sensor 

de deslocamento por forma a garantir uma correta leitura dos valores obtidos posteriormente, para tal 

foi utilizada uma série de 12 provetes devidamente caracterizados quanto à sua espessura. Os 

provetes apresentavam espessuras entre 0.1mm e 2.39mm, estas medições possibilitam obter uma 

curva calibração que possibilitará efetuar a conversão entre a tensão em volts medida durante o 

ensaio e o deslocamento em milímetros, a Figura seguinte representa a curva de calibração para os 

ensaios em condições quasi-estáticos (a) e dinâmicos (b). 

 
 

 (a)                                       (b) 
Figura 33 - Equação da calibração do sensor deslocamento: (a) quasi-estáticos, (b) dinâmicos 

Os ensaios realizados na barra de Hopkinson dividem-se em duas fases: (i) ensaios dinâmios 

de impacto uniaxial na direção ortogonal ao plano da placa compósita; (ii) foram também realizados 

ensaios quasi-estáticos em condições similares. 

Dos ensaios realizados foram recolhidos vários ficheiros, cada um deles com 

aproximadamente 6 mil (ensaios estáticos) e 600 mil (ensiaos de impacto) medições de força e 

deslocamento para os ensaios quasi-estáticos e dinâmicos respetivamente. Estes ficheiros retratam a 

evolução do ensaio, com o intuito de efetuar a análise do comportamento dos provetes mostrou-se 

necessário fazer uma filtragem destes valores por forma a garantir o foco no intervalo de tempo em 

que se dava a interação projétil/alvo. 
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Com a obtenção das duas curvas de calibração apresentadas anteriormente foi possível fazer 

a conversão entre os valores de deslocamento em Volts para milímetros e desta forma compreender 

de forma mais clara o comportamento do painel compósito durante o ensaio. 

Para monitorizar a carga aplicada sobre os provetes, foi utilizada uma célula de carga com 

um ganho de 500 e uma excitação de 10 V para os ensaios quasi-estáticos, assim multiplicando o 

valor em Volts por um fator de 5 obteremos a força em kN. Para os ensaios dinâmicos foi utilizada 

uma excitação de 10 V e um ganho de 250, devemos então multiplicar por um fator de 10 para obter 

a força em kN. 

A Figura 34 apresenta um exemplo de ensaio dinâmico mostrando a evolução da força ao 

longo do ensaio (pico) e a necessidade de efetuar uma triagem dos dados adquiridos. 

 
Figura 34 - Evolução da força no decorrer do ensaio 

Após vários refinamentos, o gráfico seguinte retrata a evolução da força para um dos ensaios 

dinâmicos e quasi-estáticos realizados em função do tempo. 

  
a) b) 

Figura 35 - Evolução da força em função do tempo para um ensaio a) dinâmico b) quasi-estático 

A forma apresentada anteriormente (Figura 35 (a)) ainda não representa os valores a 

considerar no nosso ensaio, sendo o objetivo estudar a interação projétil/alvo, apenas o primeiro 
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“pico” do gráfico deve ser considerado. Por sua vez, nos ensaios quasi-estáticos, a evolução da força 

no decorrer do ensaio é mais facilmente compreensível. Neste caso, cada subida de “patamar” 

representa o aumento da pressão, aqui foi necessário fazer o “offset” para um valor de força inicial de 

0 V e no tempo para iniciar o registo de dados onde se verifica a primeira variação do valor da força. 

Nos ensaios dinâmicos, os valores de deslocamento recolhidos surgem com o aspeto 

apresentado na Figura 36 (a), feita a filtragem dos valores, restringindo o gráfico apenas à zona de 

interesse, obtemos então o gráfico (b): 

  
a) b) 
Figura 36 - Evolução do deslocamento num ensaio dinâmico 

 No que ao deslocamento diz respeito, a zona de interesse de estudo representativa da 

interação projétil alvo, é caracterizada pelos valores circunscritos pelo círculo a vermelho na Figura 

36. Por sua vez, relativamente aos ensaios quasi-estáticos, o aspeto de gráficos de deslocamento 

obtidos para os ensaios realizados é apresentado na Figura 37 a). 

  
a) b) 

Figura 37 - a) Evolução do deslocamento ao longo do ensaio quasi-estático; b) Evolução da força em função do 
deslocamento para um ensaio quasi-estático 
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Com os dados obtidos nos ensaios quasi-estáticos tornou-se necessário fazer o “offset” no 

tempo e nos valores de deslocamento obtidos para assim iniciar o registo dos valores de força e de 

deslocamento no mesmo instante. 

A Figura 37 b) representa a evolução do deslocamento do material para os diferentes valores 

de força registados durante os ensaios quasi-estáticos. Os valores ainda foram filtrados uma última 

vez, fazendo o “offset” em relação à origem, e eliminando os valores iniciais onde a força é constante 

e o deslocamento aumenta. Esta zona do gráfico representa o eliminar de folgas entre os pratos e a 

placa a ensaiar, devido ao facto dos provetes apresentarem algum empeno após o seu fabrico.  

Segue-se a conversão dos valores obtidos em valores com significado físico, isto é, Newton e 

metro, para tal foram realizados os seguintes cálculos: Nos ensaios quasi estáticos utilizámos uma 

excitação de 10 V e um ganho de 500 para a célula de carga, pelo que multiplicando o valor em Volts 

por um fator de 5 obtemos a força em kN. Recorrendo à calibração feita antes da realização do 

ensaio, pela equação do gráfico é possível converter os valores obtidos em milímetros. 

7.5. Ensaios de balística laboratorial 

Com a intenção de classificar os provetes fabricados quanto à sua capacidade de absorção de 

energia, foi necessário fazer a seleção do projétil que iria ser utilizado para os ensaios. Inicialmente 

foram adquiridos os projéteis expostos na tabela presente no Anexo 5. Todos os projeteis apresentam 

características distintas tendo sido realizada uma bateria de ensaios para selecionar qual seria o 

adotado para a realização dos ensaios nos provetes fabricados. O critério de seleção para o projétil a 

utilizar foi o maior poder penetrante, desta forma foram realizados três disparos numa placa de 

alumínio com cada um dos projéteis, o que apresentasse a menor variação de energia entre o 

primeiro e segundo cronógrafo seria o selecionado, a tabela seguinte apresenta os valores de 

velocidade obtidos em cada um dos diferentes ensaios realizados recorrendo ao projétil Pro Hunter 

GAMMO: 

Tabela 8 - Ensaios com o Projétil Pro Hunter na chapa de alumínio 

  Projétil 1: Pro Hunter GAMO  

Velocidade 

inicial (m/s) 

Energia 

inicial (J) 

Velocidade final 

(m/s) 

Energia final 

(J) 

Variação de 

velocidade 

(m/s) 

Variação de 

energia (%) 

194.8 

199.8 

199.8 

18.97 

19.96 

19.96 

125 

122.5 

119.8 

7.81 

7.50 

7.18 

69.8 

77.3 

80.0 

41.17 

37.58 

35.57 

Variação média de Energia (J) = 12.46 
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Seguindo o mesmo procedimento para todos os restantes projéteis os valores médios de 

variação de energia obtidos foram os seguintes: 

Tabela 9 - Ensaios com os diferentes projéteis na chapa de alumínio 

Projétil 
Velocidade média 

inicial (m/s) 

Velocidade média 

final (m/s) 

Variação média de 

energia (J) 

2 - Hyper-Velocity Field Pellets 221.67 184.37 5.30 

3 - G-Hammer 122.95 - - 

4 - Prometheus 259.61 221.72 5.26 

5 - Heavy Long Range Pellets 133.13 - - 

6 - Raptor 241.63 96.14 15.98 

Estes ensaios foram importantes na medida em que nos permitiu fazer uma avaliação da 

repetibilidade dos valores de velocidade medidos à saída do cano da arma, o único projétil que 

apresentou um valor constante foi o do projétil 4 (Tabela 9), valor este que se revela ser também o 

maior valor registado em todos os projéteis ensaiados com uma velocidade inicial 259.6 m/s, seguido 

pelo projétil 6, 2, 1, 5 e 3, nenhum destes apresentou valores de velocidade inicial constantes. 

Relativamente ao projétil 3 e ao 5, não foi possível efetuar a medição da velocidade final em 

nenhum dos ensaios realizados. No caso do projétil 3, devido ao seu elevado peso e geometria a 

velocidade a que este abandona o cano da arma é a mais baixa registada, indo de encontro ás 

especificações do fabricante. Em nenhum dos ensaios realizados este projétil conseguiu perfurar a 

chapa, é de notar que: a utilização deste projétil deformou uma maior área na chapa de alumínio, 

revelando assim o seu poder derrubante. 

 Por sua vez o projétil 5, apresenta um defeito para o tipo de ensaios realizados, devido ao 

material que compõe o invólucro do projétil, este tende a ficar preso no orifício criado pela ponta em 

metal na chapa de alumínio alterando a trajetória que esta descreve após a perfurar. Este 

revestimento funciono como a coifa nos projéteis perfurante de maior calibre, ajudando a perfurar o 

alvo, no entanto neste caso concreto não garante que o projétil, após perfurar o alvo, mantenha o 

alinhamento da trajetória, desta forma garantir que o projétil passe pelo segundo cronógrafo é 

impossível, em nenhum dos ensaios realizados tal aconteceu. Seria expectável que o mesmo 

acontecesse com os projéteis 2 e 4, sendo que ambos apresentam uma estrutura idêntica, isto não 

acontece devido às elevadas velocidades verificadas com estes dois últimos. 

Após estes ensaios ficou definido que o projétil a utilizar nos provetes fabricados seria o 

projétil 4, o Prometheus (Tabela 9), sendo que é o que apresenta menor valor de variação média de 

energia e menores variações nas medições de velocidade inicial e final efetuadas bem como a maior 

velocidade inicial. 
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Tabela 10 - Projétil Prometheus 

Projétil: Prometheus 

Marca: Excite 

Peso: 0.58g 

Calibre: 5.5mm (.22) 

Projétil com invólucro em PVC e interior em metal, 

o PVC reduz o atrito entre a alma do cano e o 

projétil, aumentando a vida útil do cano. O seu 

design aliado aos materiais constituintes leva a um 

aumento da capacidade perfurativa deste projétil. 

Após a seleção do projétil foram iniciados os ensaios com os provetes produzidos, tendo sido 

efetuados 3 disparos para cada placa com esse projétil, foram medidas as velocidades inicial e final e 

calculada a variação de energia após o impacto em cada placa compósita, permitindo desta forma 

classificá-las quanto à sua capacidade de absorver o impacto do projétil selecionado. Foram 

fotografadas as placas após o impacto, desta forma foi possível comparar o estado de cada provete. 
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8. Resultados e Discussão 
Neste capítulo irão ser apresentados os resultados obtidos com a realização dos ensaios 

descritos no capítulo 7. Após a análise será apresentado um modelo empírico, que permitirá estimar a 

energia absorvida pelos provetes fabricados. 

8.1. Flexão em três pontos 

Consideremos α, o ângulo formado entre as fibras da primeira camada e os dois pontos de 

apoio no ensaio. 

 

Figura 38 - Esquema representativo do ensaio   

As placas produzidas foram apoiadas em ambos os suportes e foi exercida uma força em 

toda a sua largura este procedimento foi repetido para todos os provetes, os resultados podem ser na 

tabela resumo na página seguinte (tabela 11), onde os valores d1 e d2 representam as duas direções 

em que o ensaio foi realizado dependendo da orientação das fibras de reforço, no caso da placa 1, d1 

perpendicularmente aos apoios e d2 paralelamente. 

  

α 
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Tabela 11 - Resumos dos valores de deformação obtidos com os ensaios realizado 

Placa α 
Deformação média (mm) medida dependendo 

da orientação das fibras em relação aos apoios 

1 (0º) 
90º 
0º 

d1 = 3.50 
d2 = 5.98 

2 (0º/0º) 
90º 
0º 

d1 = 1.17 
d2 = 4.23 

3 (0º/0º/0º) 
90º 
0º 

d1 = 0.84 
d2 = 2.15 

4 (0º/0º/0º/0º) 
90º 
0º 

d1 = 0.28 
d2 = 0.91 

5 (0º/90º) 90º d1 = 1.05 

6 (0º/90º/0º) 
90º 
0º 

d1 = 0.73 
d2 = 1.81 

7 (0º/90º/90º/0º) 
90º 
0º 

d1 = 0.38 
d2 = 0.56 

8 (-45º/0º/45º) 45º d1 = 1.10 

9 (-30º/0º/30º) 
30º 
60º 

d1 = 0.95 
d2 = 1.53 

10 (0º/30º/60º/90º/-
60º/-30º/0º) 

90º 
0º 

d1 = 0.16 
d2 = 0.20 

 Os valores de deformação estão naturalmente dependentes da orientação das fibras de 

reforço, sendo que estas revelam uma maior capacidade resistiva à flexão relativamente à matriz 

utilizada. Ou seja, quando as fibras estão orientadas perpendicularmente aos dois apoios, estas 

oferecem uma maior resistência comparativamente com os ensaios onde se encontram orientadas 

paralelamente aos apoios, isto deve-se ao facto das fibras serem escolhidas para serem solicitadas a 

esforços preferencialmente ao longo do seu comprimento, em detrimento da sua largura como 

apresentado no capítulo 4. Também o número de camadas constituintes do provete ensaiado 

influencia o seu comportamento sendo que quanto mais camadas menos deformação este apresenta, 

como verificado nos valores de deformação 1 para as placas 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Importante 

notar ainda que: na placa 7 tanto d1 como d2, apresentam duas camadas perpendiculares aos 

apoios, no entanto, o valor de deformação quando são as camadas exteriores orientadas 

perpendicularmente é inferior ao verificado quando são as interiores (d2).  

 Desta forma, e com base nos valores de deformação obtidos podemos afirmar que a 

deformação e consequente capacidade resistiva do material à flexão é tanto maior quanto o ângulo 

entre as fibras e os apoios, sendo máximo quando igual a 90º e mínimo quando igual a 0º. O número 

de camadas influência a deformação, isto é, o valor de deformação para uma camada a 90º irá ser 

superior ao verificado quando existem duas camadas a 90º. 
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8.2. Ensaios de compressão uniaxial em 
condições quasi-estáticas 

Tendo o tratamento de dados efetuado, no que aos valores de força e deslocamento diz 

respeito, estamos prontos para iniciar a análise e comparação dos ensaios realizados. Para uma 

compreensão e interpretação mais acessível dos diferentes ensaios realizados, para cada placa foi 

selecionado o que apresentava menos ruído e foi feita uma aproximação através de um polinómio de 

2º grau, desta forma conseguimos compreender e comparar mais facilmente o comportamento de 

cada provete. O procedimento descrito anteriormente foi também adotado para os dados tensão 

extensão. 

De seguida é apresentado um gráfico típico força/deslocamento para os ensaios realizados, 

com o polinómio aproximado utilizado: 

 

Figura 39 - Evolução da força em função do deslocamento e polinómio de aproximação 

O procedimento descrito anteriormente foi também adotado para os dados tensão extensão. 

Relativamente à análise tensão/extensão dos ensaios quasi-estáticos: 

Segue-se a conversão dos valores obtidos nos ensaios em valores com significado físico, isto 

é, Newton e metro, para tal foram realizados os seguintes cálculos:  

Obtendo os valores da força para cada um dos ensaios realizados podemos então calcular os 

valores da tensão envolvida para tal, considerando os valores instantâneos da força e sabendo que: 

𝝈 =  
𝑭

𝑨
 (16) 
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Para conseguir compreender o comportamento do material ao impacto impostos é necessário 

calcular a extensão real para cada instante de tempo, esta foi calculada sabendo que: 

𝜺 =  𝒍𝒏 (
𝒆

𝒆𝟎

) (18) 

Onde 𝑒 representa a espessura da placa de teste em cada instante do ensaio realizado e 𝑒0 a 

espessura inicial da placa ensaiada. Com este tratamento de dados realizado para cada um dos 

ensaios, estamos em condições de iniciar a interpretação dos resultados obtidos e desta forma 

compreender e tentar caracterizar o comportamento de cada um dos provetes fabricados. 

Os gráficos obtidos para as 1, 2, 3 e 4, placas cuja orientação das fibras nas diferentes 

camadas é constante e igual a 0º, surgem explanados no gráfico seguinte: 

  

a) b) 
Figura 40 -  a) Influência do número de camadas na evolução da força com o deslocamento para a mesma 

orientação das fibras (0º); b) Influência do número de camadas na evolução da tensão com a extensão para a 

mesma orientação das fibras (0°) 

Analisando a Figura 40 a), tendo por base as características de cada uma das placas, mais 

concretamente o número de camadas que constitui cada uma delas: 

Placa 1, uma camada com 0º, espessura igual a 0.211mm; 

Placa 2, duas camadas com 0º, espessura igual a 0.311mm; 

Placa 3, três camadas com 0º, espessura igual a 0.427mm; 

Placa 4, quatro camadas com 0º, espessura igual a 0.684mm. 

 Podemos afirmar que a principal diferença entre as quatro placas é a espessura total 

resultante do número de camadas sobrepostas, sendo a mais espeça a placa 4 e a menos espessa a 

placa 1. Considerando o valor aproximado de 15 kN podemos dizer que a placa 1, 2 e 3 apresentam 

deslocamentos na ordem dos 0.04 mm, por sua vez a placa 4 a mais espessa das 4 placas 

comparadas neste ponto apresenta o maior deslocamento verificado, aproximadamente 0.05 mm. 

Estes resultados eram os espectáveis, na medida em que, quanto mais espessa for a placa ensaiada 

maior capacidade de deformação terá. Analisando a Figura 40 b), para um valor de tensão 
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aproximada de 120 MPA a placa 1 apresenta uma extensão aproximada igual a 43%, a placa 2 uma 

extensão de 27%, a placa 3 de 13% e a placa 4 de 10%. 

 Considerando as diferentes espessuras das placas e as extensões verificadas nos ensaios, é 

possível antecipar o comportamento deste compósito à compressão transversal (com a mesma 

orientação de fibras) em função do aumento do número de camadas. 

 

Figura 41 - Influência da espessura nos valores de extensão obtidos 

Acompanhando o aumento do número de camadas e consequentemente da espessura total 

verificamos um decréscimo no valor da extensão para os mesmos valores de tensão efetiva, isto 

acontece devido ao aumento da resistência à compressão transversal do compósito com o 

incremento do número de camadas. 

Por sua vez os resultados obtidos para as placas 5, 6, e 7, placas cuja orientação das fibras 

nas diferentes camadas varia com valores iguais a 0º e 90º, surgem no gráfico seguinte: 

 

Figura 42 - Influência do número de camadas na evolução da força com o deslocamento para a orientação das 
fibras (0º e 90º) 
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Analisando o gráfico anterior, considerando as características de cada uma das placas: 

Placa 5, duas camadas com 0º/90º, espessura igual a 0.367mm; 

Placa 6, três camadas com 0º/90º/0º, espessura igual a 0.479mm; 

Placa 7, quatro camadas com 0º/90º/90º/0º, espessura igual a 0.742mm. 

 A análise e interpretação deste gráfico é em tudo idêntica à efetuada para a Figura 40, desta 

forma seria expectável que: o deslocamento máximo aumentasse com o número de camadas 

independentemente da orientação das fibras. Tal não se verifica neste gráfico entre a placas 5 e 6, 

sendo que a placa 5 apesar de ser menos espessa apresenta um deslocamento máximo superior 

para o mesmo valor de força máxima. Em relação ao comportamento da placa 7, composta pelo 

maior número de camadas, já vai de encontro ao expectável apresentando o maior valor de 

deslocamento quando comparada com as restantes placas ensaiadas. Relativamente ao gráfico 

tensão/extensão para estas placas o mesmo surge na Figura 1 Anexo 7. A análise e interpretação 

deste gráfico segue a mesma linha orientadora utilizada anteriormente, é para já percetível que com o 

aumento do número de camadas, independentemente da orientação das fibras, se verifica uma 

diminuição do valor de extensão para os mesmos valores de tensão nas diferentes placas, devido ao 

facto de a resistência à compressão transversal estar diretamente relacionada com o número de 

camadas que constituem a placa. 

Para as placas 8 e 9, com três camadas cada uma delas, cuja orientação das fibras são, 

respetivamente, -45º/0º/45º e -30º/0º/30º, os gráficos força/deslocamento são apresentados 

seguidamente: 

 

Figura 43 - Influência do número de camadas na evolução da força com o deslocamento para a orientação das 
fibras (0º, 30º e 45º) 

Por sua vez as placas 8 e 9, com o mesmo número de camadas, espessura semelhante e 

cujas diferença reside na orientação das fibras das camadas externas do painel, é notável uma 

diferença no valor de deslocamento máximo obtido, sendo que a placa 8 com as fibras a 45º 

apresenta, para o mesmo valor de força, um deslocamento superior que a placa 9 cujas fibras se 

encontram a 30º. Os gráficos tensão/extensão são apresentados no Anexo 7 pela Figura 2.  As 

placas 8 e 9, com o mesmo número de camadas, espessura semelhante e cuja diferença reside na 
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orientação das fibras das camadas externas do painel, podemos concluir que a placa 8 apresenta um 

valor de extensão ligeiramente inferior à placa 9. 

Relativamente à placa 10, a mais espessa fabricada, composta por fibras com as seguintes 

orientações: 0º, 30º, 60º, 90º, -60º, -30º e 0º, torna-se relativamente complicado “prever” o 

comportamento da mesma devido às diversas orientações utilizadas para as fibras de reforço. 

Recorrendo aos ensaios realizados, conseguimos detetar que para um deslocamento de 

aproximadamente 0.8 mm, foi a placa que maior resistência apresentou, tendo-se registado um 

máximo absoluto superior a 42 kN. 

 

Figura 44 - Influência do número de camadas na evolução da força com o deslocamento para a orientação das 
fibras (0º, 30º, 60º, 90º, -60º, -30º e 0º) 

A Figura 3, em Anexo 7, é representativa do ensaio efetuado na placa 10. 

Seguidamente será feita uma análise comparativa entre as diversas placas que apresentam o 

mesmo número de camadas e consequentemente espessuras aproximadas, desta forma 

pretendemos identificar a influência da orientação das fibras de reforço no valor do deslocamento 

máximo observado. 

A placa 2 e 5 apresentam ambas 2 camadas, a primeira com orientação de fibras 0º/0º e a 

segunda com 0º/90º. O gráfico seguinte apresenta as curvas força/deslocamento para ambas as 

placas. 
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a) b) 

Figura 45 - a) Influência da orientação das fibras (0º/0º e 0º/90º) na evolução da força com o deslocamento para 
o mesmo número de camadas; b) Influência da orientação das fibras (0º/0º e 0º/90º) na evolução da tensão com 

a extensão para o mesmo número de camadas 

 Considerando um valor máximo de força de aproximadamente 35 kN, para ambas as placas 

conseguimos observar um deslocamento máximo aproximado de 0.06 mm e de 0.09 mm para a placa 

2 e 5 respetivamente. A interpretação feita com base neste gráfico é que as placas com diferentes 

orientações de fibras de reforço nas suas placas constituintes apresentam uma maior resistência à 

compressão transversal, quando comparadas com placas com o mesmo número de camadas e 

espessura similar, mas com uma única orientação de fibra.  

A placa 5 apresenta um valor de extensão superior quando comparada com a placa 2, sendo 

a diferença entre as placas a orientação das fibras orientadoras podemos afirmar, com base apenas 

neste ensaio, que com o aumento do ângulo entre fibras aumenta a extensão verificada, quando 

sujeitas à compressão transversal. 

Comparado as placas 3, 6, 8, e 9, placas compostas por 3 camadas de pré-impregnado com 

orientações 0°/0°/0° para a placa 3, 0°/90°/0° para a placa 6, e - 45°/0°/45° e -30°/0°/30° para as 

placas 8 e 9 respetivamente, surge o seguinte gráfico.  
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Figura 46 - Influência da orientação das fibras (0º/0º/0º, -35º/0º/35º, -45º/0º/45º e 0º/90º/0º) na evolução da força 
com o deslocamento para o mesmo número de camadas 

 A análise deste gráfico comparativo vai de encontro, à interpretação da Figura 45, isto é: a 

comparação entre as placas 8 e 9 já foi efetuada anteriormente na Figura 45, no entanto quando 

comparamos o comportamento destas duas placas com o das placa 3 e 6, podemos concluir que 

apresentam deslocamento máximo inferior à placa cujas fibras estão orientadas apenas numa direção 

(placa 3), no entanto, inferior à placa 6, placa esta composta por duas camadas  a 0º e por uma 

camada a 90º. Neste ponto é interessante verificar que o aumento da capacidade de deformação da 

placa ensaiada acompanha o aumento do ângulo de orientação das fibras 

desl(0º)<desl(30º)<desl(45º)<desl(90º). A Figura 4 em Anexo 7 apresenta a evolução da tensão em 

função da extensão entre as placas 3, 6, 8 e 9. A comparação entre a placa 8 e 9 já foi feita 

anteriormente, no entanto, a placa 3 com apenas uma orientação de fibras em todo o painel 

apresenta valores de extensão mais baixos durante todo o ensaio, quando comparada com as 

restantes placas, a placa 6 apresenta maior extensão relativamente à placa 3. Concluindo, das 4 

placas analisadas 3 apresentam diferentes orientações de fibras, todas elas apresentam valores mais 

elevados de extensão, para os mesmos valores de tensão, quando comparadas com a placa 3 

composta por três camadas com fibras orientadas a 0º. 

Relativamente às placas 4 e 7 ambas compostas por 4 camadas a 0º/0º/0º/0º e 0º/90º/90º/0º 

respetivamente o gráfico comparativo é o seguinte: 
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Figura 47 - Influência da orientação das fibras (0º/0º/0º/0º e 0º/90º/90º/0º) na evolução da força com o 
deslocamento para o mesmo número de camadas 

 Mais uma vez, as duas placas comparadas no gráfico verificam a interpretação dos gráficos 

anteriores, a placa 7 apresenta orientações distintas na sua composição e apresenta um valor mais 

elevado de deslocamento máximo quando comparada com a placa 4 caracterizada unicamente por 

fibras a 0º. A Figura 5 presente em Anexo 7 compara a evolução da tensão em função da extensão 

para as placas 4 e 7. No seguimento daqueles que são os resultados observados nos ensaios 

anteriormente interpretados, também o gráfico tensão/extensão para as placas 4 e 7 apresentam a 

mesma tendência. A placa 4 apenas composta por camadas com fibras a 0º, regista valores inferiores 

aos da placa 7, com fibras a 0º e 90º, para os mesmos valores de tensão. 

Foi realizada uma análise energética recorrendo aos gráficos força/deslocamento, utilizando a 

equação da curva que o traduz. Com esta equação foi calculado o integral no intervalo da variação do 

deslocamento, isto representa o cálculo da área delimitada pelo eixo das abcissas e a curva de 

aproximação ao ensaio. Desta forma os valores de energia absorvida por cada placa para os ensaios 

realizados são os seguintes:  
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Tabela 12 - Energia absorvidas pelas diferentes placas ensaiadas 

Placa 
Energia média absorvida 

pela Placa impactada [J] 

1 (0º) 3.319 

2 (0º/0º) 3.575 

3 (0º/0º/0º) 4.642 

4 (0º/0º/0º/0º) 7.160 

5 (0º/90º) 4.373 

6 (0º/90º/0º) 5.652 

7 (0º/90º/90º/0º) 7.968 

8 (-45/0º/45º) 5.221 

9 (-35º/0º/35º) 5.133 

10 (0º/30º/60º/90º/-60º/-30º/0º) 16.014 

 Sendo que as placas 1,2,3 e 4 apresentadas na tabela 1 diferem exclusivamente na sua 

espessura, verifica-se que: com o aumento da espessura também a capacidade que esta placa 

apresenta de absorver energia de impacto aumenta, indo de encontro assim ao interpretado 

inicialmente, onde com aumento da espessura das placas aumentava a deformação das mesmas. 

 As placas onde as fibras de reforço presentes nas diferentes camadas constituintes do 

compósito, formam entre si ângulos retos (placa 5,6 e 7). Como apresentado na análise dos gráficos 

força/deslocamento, a energia absorvida pelas placas com um ângulo diferente de 0º entre as fibras 

de reforço nas diferentes camadas, apresentam valores mais elevados de energia. Comparando os 

valores de energia entre as placas 1,2,3 e 4 e as placas 5,6 e 7, podemos comprovar que existe uma 

diferença entre as placas com o mesmo número de camadas, isto é: se observar-mos a placa 3 e 6, 

cada uma composta por 3 camadas de igual espessura, orientadas segundo direções diferentes, 

podemos verificar que a placa 6 apresenta um valor de energia superior relativamente à placa 5, o 

mesmo se verifica para as placas 2 e 5 e ainda para as 4 e 7, isto vem de encontro à análise com 

base nos valores de deslocamento. Seguindo a análise da tabela anterior referentes ás placas 8 e 9, 

os valores de energia absorvida são relativamente próximos da energia absorvida pela placa 6, desta 

forma, é possível verificar que a energia é superior em ambas comparativamente à placa 3 que 

apresenta o mesmo número de camadas, mas apresenta as fibras de reforço paralelas entre si. A 

placa 10, sendo a mais espessa, como seria de esperar apresenta o maior valor de energia absorvida 

de todas as placas ensaiadas. 

Podemos concluir que a energia que cada uma das placas é capaz de absorver difere 

dependendo da sua espessura, e dentro das placas que apresentam espessuras próximas para o 

mesmo número de camadas, a orientação das fibras define quais apresentam maior capacidade de 

absorção de energia. Placas com diferentes orientações de fibras de reforço nas diferentes camadas 

das placas têm uma maior capacidade de absorção energética, quando comparadas com placas 

compostas unicamente por fibras de reforço paralelas entre si. 
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8.3. Ensaios dinâmicos em barra de hopkinson 

Seguindo o mesmo procedimento adotado para a análise dos ensaios quasi-estáticos, vamos 

apresentar os resultados dos ensaios dinâmicos efetuados, fazendo uma comparação 

força/deslocamento e uma análise tensão/extensão. 

Os gráficos obtidos para as 1, 2, 3 e 4, placas cuja orientação das fibras nas diferentes 

camadas é constante e igual a 0º, surgem explanados na figura seguinte: 

  
a) b) 

Figura 48 - a) Influência do número de camadas na evolução da força com o deslocamento para a mesma 
orientação das fibras (0º); b) Influência do número de camadas na evolução da tensão com a extensão para a 

mesma orientação das fibras (0°) 

 Analisando a Figura 48 a) podemos afirmar que com o aumento da espessura das placas 

ensaiadas, para placas com a mesma orientação de fibra de reforço, o valor máximo de deformação 

aumenta. É possível verificar, com base na Figura 48 b), que os valores de tensão máxima registada 

tende a aumentar com o número de camadas, consequentemente o número de camadas aumenta a 

capacidade de resposta do material ao impacto dinâmico. 

 Considerando as diferentes espessuras das placas e as extensões verificadas nos ensaios, é 

possível antecipar o comportamento deste compósito à compressão transversal (com a mesma 

orientação de fibras) em função do aumento do número de camadas. 

Relativamente às placas 5, 6, e 7, placas cuja orientação das fibras nas diferentes camadas 

varia com valores iguais a 0º e 90º, surgem na Figura 6 em Anexo 7. Analisando a Figura 6, 

considerando as características de cada uma das placas: a placa 5 apresenta-se como a placa mais 

fina e a placa 7 a mais espessa. A placa 7, seguindo a análise da Figura 48, sendo a mais espessa é 

também aquela que apresenta maior deslocamento, quando comparada com as restantes.  

Nesta comparação, a placa 6 não se enquadra com o comportamento esperado apresentado 

um deslocamento inferior à placa 5, já a placa 5 deforma menos que a placa 7 essencialmente devido 

às espessuras que caracterizam estas placas. É importante referir que o mesmo se verificou quando 
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feita a análise dos ensaios quasi-estáticos, sendo assim a única placa a desviar-se do 

comportamento padrão verificado. Relativamente à evolução da tensão em função da extensão 

surgem na Figura 11 em Anexo 7. A análise e interpretação deste gráfico segue a mesma linha 

orientadora, sendo percetível que com o aumento do número de camadas, independentemente da 

orientação das fibras, se verifica uma diminuição do valor de extensão para os mesmos valores de 

tensão nas diferentes placas, devido ao facto da resistência à compressão transversal estar 

diretamente relacionada com o número de camadas que constituem a placa. 

Para as placas 8 e 9, compostas por três camadas cada uma delas, cuja orientação das fibras é 

respetivamente -30º/0º/30º e -45º/0º/45º, os gráficos força/deslocamento são apresentados no Anexo 

7, Figura 7. Ambas as placas comparadas apresentam praticamente o mesmo comportamento, não 

sendo detetadas grandes diferenças, as placas são compostas por três camadas cada, a placa 8 com 

orientações -45º/0º/45º e placa 9 composta por fibras a -30º/0º/30º. Embora nos ensaios quasi-

estáticos seja possível encontrar algumas diferenças, a análise dos dinâmicos revelou-se complicada, 

no que a estas duas placas diz respeito. A evolução tensão/extensão surge no Anexo 7 Figura 12. O 

gráfico da placa 9 apresenta um aspeto diferente dos registados em todos os outros ensaios, os 

valores para estas duas placas em todos os ensaios realizados, são sempre muito aproximados. Este 

ensaio dinâmico é o único em que se nota alguma diferença no comportamento das duas placas, no 

entanto a placa 8 continua a deformar com maior facilidade que a placa 9, o que vai de encontro ao 

deduzido anteriormente. 

Relativamente à placa 10, Figura 8 no Anexo 7, a mais espessa fabricada, composta por 

fibras com as seguintes orientações: 0º/30º/60º/90º/-60º/-30º/0º, torna-se relativamente complicado 

“prever” o comportamento da mesma devido às diversas orientações utilizadas para as fibras de 

reforço. Recorrendo aos ensaios realizados, conseguimos detetar que para um deslocamento de 

aproximadamente 0.08 mm, foi a placa que maior resistência apresentou, indo ao encontro do 

constatado nos ensaios quasi-estáticos. A Figura 13 em Anexo 7 é representativo do ensaio efetuado 

na placa 10. A placa 10 devido ao seu número elevado de camadas constituintes e à variedade de 

orientações de fibras de reforço utilizadas no seu fabrico, faz dela a placa que maior resistência ao 

impacto apresenta de todos os provetes testados. 

Seguidamente será feita uma análise comparativa entre as diversas placas que apresentam o 

mesmo número de camadas e consequentemente espessuras aproximadas, desta forma 

pretendemos identificar a influência da orientação das fibras de reforço no valor do deslocamento 

máximo observado. 
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Figura 49 - Influência da orientação das fibras (0º/0º e 0º/90º) na evolução da força com o deslocamento para o 
mesmo número de camadas 

Analisando este gráfico, é facilmente percetível que a placa 5, que apresenta as fibras 

orientadas perpendicularmente na sua composição, resulta num maior valor de deslocamento 

máximo.  

Comparado as placas 3, 6, 8, e 9, placas compostas por 3 camadas de pré-impregnado com 

orientações 0°/0°/0° para a placa 3, 0°/90°/0° para a placa 6, e - 45°/0°/45° e -35°/0°/35° para as 

placas 8 e 9 respetivamente, surge a Figura 9, em Anexo 7.  

Ao contrário do que se verifica nos ensaios quasi-estáticos, aqui não há uma clara diferença 

de comportamento entre as várias placas. Existe sim, uma diferença considerável entre as placas 3 e 

6 para as placas 8 e 9. Ao contrário do que se verificou anteriormente, aqui a placa 6, com as fibras 

perpendiculares entre si, não apresenta os valores mais elevados de deslocamento, nestes ensaios 

surge até como uma das placas que menos deforma a par da placa 3, (fibras de reforço paralelas). 

Os valores mais elevados de deslocamento surgem com as placas 8 e 9. 

Relativamente às placas 4 e 7 ambas compostas por 4 camadas a 0º/0º/0º/0º e 0º/90º/90º/0º 

respetivamente o gráfico comparativo é a Figura 10 em Anexo 7. Nesta situação, já se verifica 

novamente a tendência: as placas que apresentam fibras de reforço dispostas perpendicularmente 

entre si retribuem um valor de deslocamento superior quando sujeitas a esforços de compressão 

transversal. 

 Segue-se então uma análise comparativa, onde vamos identificar e interpretar a influência da 

orientação das fibras quando consideradas placas com o mesmo número de camadas e espessura 

idêntica. Comparando as placas 3, 6, 8, e 9, placas compostas por 3 camadas de pré-impregnado 

com orientações 0°/0°/0° para a placa 3, 0°/90°/0° para a placa 6, -45°/0°/45° e -30°/0°/30° e para as 

placas 8 e 9 respetivamente, surge o seguinte gráfico: 
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Figura 50 - Influência da orientação das fibras (0º/0º/0º, -35º/0º/35º, -45º/0º/45º e 0º/90º/0º) na evolução da 
tensão com a extensão para o mesmo número de camadas 

A comparação entre a placa 8 e 9 já foi feita anteriormente, por sua vez, a diferença de 

comportamento entre as placas 3 e 6 é ínfima para o ensaio em questão, seria expectável que fosse 

possível verificar a maior capacidade de deformação da placa 6 quando comparada com a 3. 

 A placa 2 e 5 apresentam ambas duas camadas, a primeira com orientação de fibras 0º/0º e a 

segunda com 0º/90º. A Figura 14, em Anexo 7, apresenta as curvas tensão/extensão para ambas as 

placas. A placa 5 apresenta o maior valor de extensão verificado quando comparada com a placa 2, 

sendo a diferença entre as placas a orientação das fibras orientadoras podemos afirmar, com base 

apenas neste ensaio, que com o aumento do ângulo entre fibras aumenta a sua capacidade de 

deformar, quando sujeitas à compressão transversal, a diferença registada neste ensaio entre as 

duas placas é mito considerável. 

 Relativamente às placas 4 e 7 ambas compostas por 4 camadas a 0º/0º/0º/0º e 0º/90º/90º/0º 

respetivamente o gráfico comparativo é o Gráfico 15 em Anexo 7. No seguimento daqueles que são 

os resultados observados nos ensaios anteriormente interpretados, também os gráficos 

tensão/extensão para as placas 4 e 7 apresentam a mesma tendência. A placa 4 apenas composta 

por camadas com fibras a 0º, regista valores de extensão inferiores aos da placa 7, com fibras a 0º e 

90º, sendo possível verificar um valor de tensão máxima efetiva mais elevado na placa 7. 

 Concluída a análise e interpretação dos gráficos tensão/extensão, a informação adquirida 

anteriormente com a análise força/deslocamento continua a ter significado, e os resultados obtidos 

com a interpretação dos dados recolhidos nos ensaios dinâmicos vêm comprovar os resultados 

obtidos nos quasi-estáticos. 
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8.4. Ensaios de balística laboratorial 
  Após a realização dos ensaios nas placas compósitas fabricadas com recurso ao 

projétil selecionado, são apresentados de seguida na Tabela 13 os valores de velocidade e energia 

referentes aos ensaios da placa 1. 

Tabela 13 - Ensaio com projétil Prometheus na Placa 1 (0º) 

Placa 1 (0º) 

Velocidade 

inicial (m/s) 

Energia 

inicial (J) 
Velocidade final 

(m/s) 

Energia final 

(J) 

Variação de 

velocidade 

(m/s) 

Variação de 

energia (J) 

259.6 

259.6 

259.6 

19.54 

19.54 

19.54 

252.2 

253.8 

253.1 

18.45 

18.68 

18.57 

7.4 

5.8 

6.5 

1.09 

0.86 

0.97 

Variação média de Energia (J) = 0.97 

 

Tabela 14 - Velocidades inicial e final média e energia absorvida média para cada placa ensaiada 

Placa 
Velocidade média 

inicial (m/s) 

Velocidade média 

final (m/s) 

Variação média de 

energia (J) 
% 

1 (0º) 259.6 253.1 0.97 0.37 

2 (0º/0º) 259.6 252.4 1.07 0.41 

3 (0º/0º/0º) 259.6 250.4 1.35 0.52 

4 (0º/0º/0º/0º) 259.6 247.6 1.76 0.68 

5 (0º/90º) 259.6 249.2 1.53 0.59 

6 (0º/90º/0º) 259.6 247.5 1.78 0.69 

7 (0º/90º/90º/0º) 259.6 244.7 2.18 0.84 

8 (-45º/0º/45º) 259.6 249.6 1.47 0.57 

9 (-30º/0º/30º) 259.6 249.0 1.56 0.60 

10 (0º/30º/60º/90º/  

-60º/-30º/0º) 
259.6 236.2 3.36 1.29 
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O resultado do impacto em cada uma das placas é seguidamente demonstrado recorrendo s 

imagens que retratam o dano provocado nos provetes ensaiados: 

 

a) 

 

                      b) 

Figura 51 –Ponto de impacto da Placa 1 (0º) (a) e da Placa 4 (0º/0º/0º/0º) (b) a seta indica o ponto de impacto 

 A imagem anterior (a) representa o estado da placa 1 após o ensaio realizado, podemos 

verificar que o projétil não teve qualquer dificuldade em perfurar o provete, rompendo completamente 

o compósito, verificando-se delaminagem, fissuração da matriz, perda total de aderência entre a fibra 

e a matriz e ainda o arrancamento e fratura das fibras. Este resultado seria espectável tendo em 

consideração a placa em questão, sendo esta a que apresenta menor valor de espessura. O mesmo 

se verifica com todas as placas compostas por fibras unidirecionais (placas 1, 2, 3 e 4), a única 

diferença reside apenas na largura da banda “arrancada” pelo projétil, uma vez que esta tende a 

diminuir com o aumento do número de camadas, sendo menor na placa 4 (imagem b). 
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 Relativamente as placas com orientação de fibras perpendiculares entre si, placa 5 (0º/90º), 6 

(0º/90º/0º) e 7 (0º/90º/90º/0º), o resultado foi o seguinte: 

 

a) 

 

                        b) 

 

c) 

 

                       d) 

Figura 52 - Face de saída do projétil da placa 5 (0º/90º) (a), da placa 6 (0º/90º/0º) (b) e da placa 7 
(0º/90º/90º/0º) (c). Face de impacto placa 7 (d)  

 Comparativamente com os resultados apresentados na Figura 52, as placas 5, 6 e 7, cujas 

fibras estao disposta prependicularmente não existe uma rutura total do provete ensaiado, mesmo 

para as placas com o mesmo número de camadas. Pela Figura 53 a) é possivél verificar fissuração 

da matriz, perda parcial de aderência entre a fibra e a matriz e ainda o arrancamento e fratura das 

fibras na última camada constituinte do provete (90º), o mesmo se verifica na figura 53 b).  

 Por sua vez na placa 7 (0º/90º/90º/0º) (c) verifica-se um dano significativamente mais 

reduzido na face de saída do projétil, não existindo o arrancamento das fibras, e a perda de aderência 

entre as fibras e a matriz é bastante mais localizada na zona de impacto do projétil. A Figura 53 d) é 

representativa do aspeto que estas placas apresentam após realizado o ensaio na face de impacto, 

revelando dano apenas na zona de contacto do projétil com o provete.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 53 - Face de saída do projétil da placa 8 (-45º/0º/45º) (a) e da placa 9 (-30º/0º/30º) (b). Imagem 
representativa da face de impacto das placas 8 e 9 (d) 

 Os resultados observados na Figura 54 a) e b) vão de encontro ao verificado anteriormente. 

Desta forma podemos afirmar que as 3 placas compostas por 3 camadas apresentam o mesmo 

aspeto após o ensaio. A diferença reside na orientação das fibras da última camada constituinte 0º, 

45º ou 30º sendo possível verificar fissuração da matriz, perda parcial de aderência entre a fibra e a 

matriz e ainda o arrancamento e fratura das fibras na última camada constituinte do provete. 

 

a) 

 

b) 

Figura 54 - Face de saída do projétil da placa 10 (0º/30º/60º/90º/-60º/-30º/0º) (a). Face de impacto da placa 10 

 A Placa 10 como era espectável apresenta o melhor aspeto de todas as placas ensaiadas 

devido à sua maior espessura, a face de saída do projétil revela que não existe o arrancamento das 

fibras, e a perda de aderência entre as fibras e a matriz existe mas é bastante menos significativa que 

em todas as outras placas ensaiadas. 

8.5. Calibração da lei material 
Tendo concluido a análise e discussão de resultados, com interpretações coerentes para os 

diversos ensaios realizados, esta análise revelou-se extensa e exaustiva. Após a interpretação 

realizada, é evidente que a capacidade de cada provete absorver energia esta dependente do ângulo 

que as fibras de reforço formam entre si e naturalmente do número de camadas que constituiem o 

painel. Desta forma, surgiu o interesse em desenvolver um modelo empirico que relacionasse estas 

duas variaveis e possibilitasse prever o valor de energia que um determinado provete conseguirá 
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absorver. Assim, com base nos ensaios realizados foi estudada a influência do aumento do ângulo 

formado pelas fibras de reforço (θ): 

A placa 3 (0º/0º/0º) apresentou uma energia aborvida igual a 1.35, quando comparada com a 

energia absorvida pela placa 6 (0º/90º/0º), 8 (-45º/0º/45º) e 9 (-30º/0º/30º) pode ser identificada a 

influência do aumento do ângulo θ. Desta forma será possivel antecipar a variação na energia 

absorvida quando comparados provetes com fibras de reforço a 0º ou a 90º. 

O estudo realizado com as placas a 0º (Placas 1, 2, 3 e 4) possibilitou que fosse exequível a 

previsão da influência do incremento no número de camadas contituintes dos provetes ensaiados. 

Tendo por base o raciocinio descrito anteriormente, sabendo que θ é o ângulo formado pelas 

fibras de reforço e que N representa o número de camadas que compõem o provete foi encontrada 

uma equação que devolve a energia absorvida por cada placa compósita fabricada. 

𝑬 = 𝑵(𝟎. 𝟎𝟔𝟗𝑵 − 𝟎. 𝟎𝟖𝟔𝟏) + (𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟓 𝜽 + 𝟏. 𝟎𝟎𝟏𝟑)  (26) 

Esta equação possibilita, sem que seja necessário uma análise exaustiva do comportamento 

mecânico de cada provete, ou realizar impacto balisticos, estimar o valor de energia que um provete 

caracterizado por N camadas dispostas com um ângulo θ irá absorver. 

Os valores de energia obtidos com recurso à equação anteriormente apresentada, são 

satisfatórios, devolvendo energias idênticas ás obtidas nos ensaios realizados na máquina de ensaios 

balísticos, como apresentado na tabela seguinte.  

Tabela 15 - Tabela comparativa de energia absorvida 

Placa Energia Absorvida (ensaios) [J] Energia Absorvida (equação) [J] 

1 0.97 0.98 

2 1.07 1.11 

3 1.35 1.36 

4 1.76 1.76 

5 1.53 1.51 

6 1.78 1.77 

7 2.18 2.17 

8 1.47 1.57 

9 1.56 1.50 

 Contudo, não é possível pela equação apresentada obter o valor da energia absorvida na 

placa 10, sendo que a fórmula apenas permite considerar placas cujas camadas constituintes estejam 

orientadas entre si com um ângulo fixo definido. 
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9. Conclusões e Perspetivas de 
Trabalho Futuro 

No final da presente dissertação é possível concluir que os materiais compósitos, largamente 

utilizados como material constituinte das proteções balísticas pessoais dependem de diversos 

parâmetros para que reúnam as melhores características possíveis com vista a segurança do 

utilizador. Foi possível, recorrendo aos ensaios realizados, concluir que a espessura é o parâmetro 

com maior importância quando considerados esforços transversais como os realizados nos testes 

efetuados. O estudo efetuado faz com que sejamos capazes de afirmar que os provetes fabricados 

reuniam as condições necessárias para o estudo que estava planeado realizar. As baixas espessuras 

nem sempre facilitaram o tratamento e interpretação dos dados obtidos nos ensaios, mas desta forma 

conseguimos estabelecer comparações fiáveis relativamente à importância da orientação das fibras 

em painéis compósitos cuja finalidade seja suportar da melhor forma possível esforços transversos. A 

baixa espessura dos provetes revelou-se a principal dificuldade no decorrer dos ensaios, dificultando 

o tratamento de dados tornando-o exaustivo e desafiador na medida em que a solução aqui 

apresentada nem sempre foi óbvia. 

De todos os ensaios realizados na máquina laboratorial de ensaios balísticos projetada, todos 

os provetes foram perfurados pelo projétil selecionado, revelando que a energia cinética do projétil é 

muito superior ao valor de energia que os provetes conseguem absorver, isto acabou por se revelar 

fulcral por forma a obter o valor de energia absorvida pelo material em questão. Como identificado no 

estudo realizado, para velocidades de impacto superiores a 50 m/s os efeitos tendem a ser 

localizados, existindo a possibilidade de ocorrer dano na área envolvente ao impacto devido às ondas 

de choque resultantes. 

A principal conclusão, tendo em conta todos os ensaios realizados e a consistência nos 

resultados obtidos, é que para compósitos com espessuras semelhantes é espectável um aumento 

da capacidade de resistência ao impacto quando este é composto por mais que uma orientação de 

fibras de reforço, e ainda que: a capacidade de absorver energia do impacto aumenta, com o 

incremento do ângulo entre as fibras de reforço até um máximo de 90º. Ou seja, quando 

consideradas placas finas, compostas por mais que uma camada, considerando que a primeira está 

sempre a 0º, se a segunda camada for disposta com um ângulo diferente de 0º, por exemplo 30º, 45º 

ou 90º, a placa composta por 0º/0º irá sempre apresentar menor valor de energia absorvida quando 

comparada com uma placa composta por 0º/30º ou 0º/45º e esta por sua vez menor valor 

comparativamente a uma com orientação 0º/90º sendo que são verificados aumentos de capacidade 

de absorção na ordem dos 45%. 

Foi ainda possível, fazer o planeamento e projeto de um aparato que permita testar 

blindagens balísticas, bem como projéteis, em condições controladas. Desta forma foram 

encontrados os aspetos técnicos que são necessárias cobrir para que este tipo de ensaios sejam 

possíveis efetuar num espaço reduzido garantido as condições necessárias de segurança. Desta 

forma tornou-se possível caraterizar o tipo de comportamento das blindagens e dos projéteis 
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ensaiados, definindo quais se adequam da melhor forma às necessidades impostas, sendo de 

extrema importância dotar as Forças de Segurança bem como as Forças Armadas de um aparato que 

possibilite que sejam postos à prova os materiais adquiridos para equipar os nossos militares, 

garantido desta forma a capacidade de testar o equipamento com meios próprios, sem que sejam 

impostas as especificações do fabricante, esta competência acrescentaria valor às instituições. 

Como principal sugestão para trabalhos futuros, seria a otimização da máquina laboratorial de 

ensaios balisticos desenvolvida, tendo esta sido projetada para realizar tiro com uma arma de baixa 

potência, bem como projéteis de baixo calibre, seria interessante fazer um reforço da estrutura 

possibilitando assim efetuar tiro com energias mais elevadas, para tal e servindo-se da versatilidade 

da estrutura, seria interessante fazer um reforço dos painéis de policarbonato que isolam o ambiente 

de ensaio do ambiente exterior, aumentando desta forma a segurança conferida ao operador, projetar 

e desenvolver uma peça que possibilitasse fazer a recolha de projéteis de maior calibre garantindo 

que a fixação deste seria feita na estrutura em perfil Bosch e não nos painéis de policarbonato 

aumentando a rigidez da máquina em questão. 
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Anexo 1 

Características e Aplicações do Kevlar® e a Dyneema® 
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Anexo 2 

Propriedades básicas das fibras de alta performance usadas em proteção balística 

 

 Densidade 

(𝑘𝑔/𝑚3) 

Módulo de Young 

(GPa) 

Tensão na Rotura 

(Mpa) 

Deformação na rotura 

(%) 

Kevlar® 29 1 440 60 3 000 3.6 

Kevlar® 49 1 450 129 3 000 1.9 

Twaron ® 1 440 60 2 600 3 

Spectra® 1000 970 145 3 000 3.2 

Spectra® 900 970 115 2 500 4 

Dyneema® 

SK60 
970 89 2 700 3.5 

Dyneema® 

SK65 
970 95 3 000 3.6 

Dyneema® 

SK66 
970 99 3 200 3.7 
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Anexo 3 

Fluxograma do processo de fabrico de pré-impregnados de fibras de carbono/matriz polimérica 

termorrígida 
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Anexo 4 

Fluxograma do processo de fabrico de pré-impregnados de fibra de reforço/matriz polimérica 

termoplástica 
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Anexo 5 

Projéteis selecionados e especificações do fabricante 

Projétil Dados Fabricante 

Projétil: Pro Hunter 

Marca: GAMO 

Peso: 1g 

Calibre: 5.5mm (.22) 

Projétil inteiramente em metal, com formato 

pontiagudo apresenta velocidade inicial aproximada 

de 210 m/s. 

Projétil: Hyper-Velocity Field 

Pellets 

Marca: Skenko 

Peso: 0.7g 

Calibre: 5.5mm (.22) 

Projétil com ponta em metal, o corpo em polímeros 

plásticos permite uma perfeita vedação do ar no 

cano da arma, aproveitando assim toda a potência 

disponível, aliado ao seu baixo peso leva a ganho 

de 20 a 30% da velocidade inicial face ao chumbo 

convencional. 

Projétil: G-Hammer 

Marca: GAMO 

Peso: 1.8g 

Calibre: 5.5mm (.22) 

Projétil em metal apresenta uma forma cilíndrica e 

pontiagudo, aliado ao seu elevado peso, é um 

chumbo que se caracteriza pelo seu elevado poder 

derrubante. 

Projétil: Prometheus 

Marca: Excite 

Peso: 0.58g 

Calibre: 5.5mm (.22) 

Projétil com invólucro em PVC e interior em metal, 

o PVC reduz o atrito entre a alma do cano e o 

projétil, aumentando a vida útil do cano. O seu 

design aliado aos materiais constituintes leva a um 

aumento da capacidade perfurativa deste projétil. 

Projétil: Heavy Long Range 

Pellets 

Marca: Skenko 

Peso: 1.15g 

Calibre: 5.5mm (.22) 

Projétil com ponta em metal, o corpo em polímeros 

plásticos permite uma perfeita vedação do ar no 

cano da arma, aproveitando assim toda a potência 

disponível. 

Projétil: Raptor 

Marca: GAMO 

Peso: 0.65g 

Calibre: 5.5mm (.22) 

Projétil com uma dureza 50% superior ao chumbo 

convencional levando a um maior poder penetrante, 

incremento de até 25% na velocidade inicial. 
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Anexo 6 

Características mecânicas T700S 

Propriedade Valor Justificação do valor considerado 

Densidade (ρ) 1 800 𝐾𝑔/𝑚3 Obtido no Torayca T700S DataSheet 

Espessura total da placa (h) 

“dependente do 

provete em estudo” 

(m) 

- 

Número de camadas (N) 
“dependente do 

provete em estudo” 
- 

Módulo de Young (E) 230 GPa 

Obtido no Torayca T700S DataSheet Tensão de rotura (𝜎𝑟) 4 990 MPa 

Extensão de rotura (𝜀𝑟) 2,1 % 

Tensão de cisalhamento (G) 8,7 GPa Adquirido do trabalho de Deng [42] 

Deformação limite para 

fissuração – “damage 

threshold” (𝜀𝐹𝑀) 

0,84 % 

Através de um rácio entre a extensão 

de rotura e a de deformação limite para 

fissura. Segundo Pasquali, este rácio é 

constante independentemente do 

material e possui o valor de 0,4. Desta 

forma, o valor de (𝜀𝐹𝑀) é adquirido da 

seguinte forma [32]: 𝜀𝐹𝑀 = 0,4 ×  𝜀𝑟 

Taxa crítica de libertação de 

energia devido à delaminação 

(𝐺𝐼𝐼) 

800 𝐽/𝑚2 

Assume-se este valor pois com base no 

artigo publicado por Pasquali [32], este 

atribui o mesmo valor em diversos 

compósitos, entre eles: E-Glass/epoxy e 

o T300 carbon/epoxy, desta forma, 

atribui-se o mesmo valor para T700S 

Taxa de libertação de energia 

por fissuração - “damage 

threshold” (е𝐹𝑀) 

0,9 𝑀𝐽/𝑚3 

Fator de anisotropia (S) 0,9 

Relação de deformação entre 

fibras primárias e secundárias 

(α) 

0,4 

Fator de transmissão (b) 0,32 

Assumimos o mesmo valor que o 

compósito T300 carbon/epoxy, 

caracterizado por Pasquali [32], sendo 

que T700S é muito semelhante. 

Diâmetro/largura da fibra (a) 7 µm Obtido no Torayca T700S DataSheet 

Intervalo e tempo da 

propagação da onda plástica 

(Δt) 

“dependente do 

provete em estudo” 

(s) 

- 

Fração volúmica da matriz (𝑉𝑚) 60 % Obtido no Torayca T700S DataSheet 
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Anexo 7 

 
Figura 1 - Influência do número de camadas na evolução da tensão com a extensão para a mesma orientação 

das fibras (0° e 90°) 

 

 
Figura 2 - Influência do número de camadas na evolução da tensão com a extensão para a mesma orientação 

das fibras (45° e 30°) 
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Figura 3 - Influência do número de camadas na evolução da tensão com a extensão para a mesma orientação 

das fibras (0º/30º/60º/90º/-60º/-30º/0º) 

 

 
Figura 4 - Influência da orientação das fibras (0º/0º, -45º/0º/45º, -30º/0º/30º e 0º/90º/0º) na evolução da tensão 

com a extensão para o mesmo número de camadas 
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Figura 5 - Influência da orientação das fibras (0°/0°/0°/0° e 0º/90º/90º/0º) na evolução da tensão com a extensão 

para o mesmo número de camadas 

 

 

Figura 6 - Influência do número de camadas na evolução da força com o deslocamento para a mesma orientação 
das fibras (0º e 90°) 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

T
e
n
s
ã
o
 [
M

P
a
]

Extensão

Placa 4

Placa 7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

F
o
rç

a
 [
k
N

]

Deslocamento [mm]

Placa 5

Placa 6

Placa 7



Anexos 

81 
 

 

Figura 7 - Influência do número de camadas na evolução da força com o deslocamento as seguintes orientações 
das fibras (45º e 30°) 

 

 

Figura 8 - Influência do número de camadas na evolução da força com o deslocamento as seguintes orientações 
das fibras (0º/30º/60º/90º/-60º/-30º/0º) 
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Figura 9 - Influência da orientação das fibras (0º/0º/0º, -30º/0º/30º, -45º/0º/45º e 0º/90º/0º) na evolução da força 
com o deslocamento para o mesmo número de camadas 

 

 
Figura 10 - Influência da orientação das fibras (0º/0º/0º/0º e 0º/90º/90º/0º) na evolução da força com o 

deslocamento para o mesmo número de camadas 

 

 

 

 

 

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

F
o
rç

a
 [
k
N

]

Deslocamento [mm]

Placa 3
Placa 6
Placa 8
Placa 9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

F
o
rç

a
 [
k
N

]

Deslocamento [mm]

Placa 4

Placa 7



Anexos 

83 
 

 
Figura 11 - Influência do número de camadas na evolução da tensão com a extensão para a mesma orientação 

das fibras (0° e 90°) 

 

 
Figura 12 - Influência do número de camadas na evolução da tensão com a extensão para a mesma orientação 

das fibras (45° e 30°) 
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Figura 13 - Influência do número de camadas na evolução da tensão com a extensão para a mesma orientação 

das fibras (0º/30º/60º/90º/-60º/-30º/0º) 

 

 
Figura 14 - Influência da orientação das fibras (0º/0º e 0º/90º) na evolução da tensão com a extensão para o 

mesmo número de camadas 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

T
e
n
s
ã
o
 [
M

P
a
]

Extensão

Placa 10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

T
e
n
s
ã
o
 [
M

P
a
]

Extensão

Placa 2
Placa 5



Anexos 

85 
 

 
Figura 15 - Influência da orientação das fibras (0°/0°/0°/0° e 0º/90º/90º/0º) na evolução da tensão com a extensão 

para o mesmo número de camadas 
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