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Resumo: Materiais metálicos são empregados em blindagem há muitos séculos, contudo com o avanço 
das pesquisas em Ciência dos Materiais, novos materiais surgiram, como cerâmicos e polímeros, com 
vantagem em relação aos metálicos, de serem mais leves. Contudo, polímeros de alto desempenho para 
blindagem têm custo elevado, validade reduzida e não são produzidos no Brasil. Quanto aos cerâmicos, 
são muito frágeis, e a placa cerâmica atingida pelo impacto balístico é fragmentada, tornando-se uma 
região desprotegida da blindagem, além das placas cerâmicas formarem uma superfície descontínua, 
onde as regiões entre estas placas são muito vulneráveis. Este trabalho indica algo inovador, a 
blindagem metálica poliondular, onde finas placas de aço com superfície na forma de ondas podem 
destruir o projétil e defletir seu movimento, com baixa densidade superficial. Além disso, há 
possibilidade de produção brasileira, têm custo baixo e podem proteger contra múltiplos impactos em 
área reduzida. 
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Abstract: Metallic materials have been used in armor for many centuries, but with the advancement of 
research in Materials Science, new materials have emerged, such as ceramics and polymers, with 
advantage over metals, to be lighter. However, high-performance screening polymers have a high cost, 
low shelf life, and are not produced in Brazil. As for ceramics, they are very fragile, and the ceramic 
plate struck by the ballistic impact is fragmented, becoming an unprotected region of the armor, in 
addition to the ceramic plates forming a discontinuous surface, where the regions between these plates 
are very vulnerable. This work indicates something innovative, the poliondular metallic armor, where 
thin steel plates with surface in the form of waves can destroy the projectile and deflect its movement, 
with low surface density. In addition, there is possibility of brazilian production, they have low cost and 
can protect against multiple impacts in reduced area. 
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1. Introdução 

 
A violência urbana é um grave problema que atinge boa parte das cidades brasileiras. Em sua ação para 
proporcionar segurança aos cidadãos, a Segurança Pública e Forças Armadas precisam de melhores 
condições de segurança no combate aos criminosos.   
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Existem, no mercado mundial, blindagens de excelente desempenho e leves, contudo, apresentam 
preços muito elevados e são importadas, como o Polietileno de Ultra-Alto Peso Molecular. 
Materiais metálicos têm uso consagrado em blindagem de carros de combate das Forças Armadas, onde 
o peso elevado destas blindagens não é uma condição limitante, o que não é o caso na proteção 
balística de viaturas da Segurança Pública, pela baixa potência dos motores e a necessidade de 
deslocamentos rápidos em estreitas ruas em áreas de risco. 
O aço tem uma característica muito positiva em blindagem, que é a possibilidade de se obter uma 
superfície contínua, sem pontos fracos, o que não ocorre quando se usa, por exemplo, placas cerâmicas, 
onde a linha de contato entre placas é muito vulnerável, pela descontinuidade material. 
Verificou-se [1] que uma superfície convexa de material cerâmico é muito mais eficaz na ação de 
proteção balística do que se a superfície fosse plana, em função do espalhamento das ondas de tensão 
no impacto balístico, bem como pelo desvio entre a direção de propagação das ondas de choque e a 
direção de propagação do projétil. Além disso, a superfície convexa pode alterar a trajetória do projétil, 
retirando-o de uma incidência perpendicular à superfície do alvo [2, 3]. 
Conjugando a forma geométrica curva, citada anteriormente, com elevada dureza e tenacidade de aços 
especiais, é possível uma otimização de desempenho de uma blindagem metálica.  

 

2. Resultados e discussão 

 
Neste trabalho,foi realizada a simulação computacional da aplicação de uma superfície poliondular, 
ilustrada na Figura 1, para aplicação em blindagem. 

 

 
Figura 1: Superfície poliondular. 

 
Como a transformação de uma superfície plana em poliondular por um processo de embutimento 
implica em sua deformação, com aumento de área, é preciso determinar a espessura final ao término 
deste processo, uma vez que quanto menor essa espessura, menor será a eficácia da blindagem. 
O embutimento consiste em colocar uma placa plana entre dois punções com a forma final a ser 
adquirida pela placa, isto é, matrizes que se encaixam entre si, forçando a superfície a uma deformação 
da condição de plana para poliondular, no caso desta pesquisa. 
Na Tabela 1 são apresentados os resultados de variação da espessura, em função da inclinação nos 
pontos onde este efeito de redução de espessura é mais crítico, isto é, onde é máximo o ângulo da reta 
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tangente na transição entre uma região convexa e uma região côncava. A Figura 2 mostra pontos 
analisados na simulação da superfície metálica poliondular na região de maior inclinação. 
 

Tabela 1: Espessura em função do aumento de área para valores de inclinação. 

Inclinação 

Área 
exponencial 
(mm2) 

Redução de 
espessura (%) 

Espessura 
plana (mm) 

Espessura 
plana (mm) 

0° (plana) 7,75 0 2 5 

9° 8,28 6,3 1,87 4,68 

45° 10,08 23,1 1,54 3,84 
 

 

 
Figura 2: Região de maior inclinação na simulação da superfície poliondular 

 
A Tabela 2 mostra os resultados de simulação balística, com os valores de tensão e deslocamentos de 
pontos do alvo com o impacto balístico, realizado em versão DEMO do programa Autodyne, razão pela 
qual só é possível serem estudados os instantes iniciais do impacto. 
Em relação à tensão máxima no alvo na direção de tiro, há  uma queda significativa em 45° em relação 
a 0° e 9° o que indica que o dano no alvo é menor para inclinação máxima de 45°, favorecendo a 
atuação da blindagem como proteção balística. 
Analisando a direção normal inicial no alvo, não há diferenças significativas, mas na incidência a 0° no 
ponto de contato, é menor a tensão, o que não é muito coerente, porque o projetil não está mais 
perfurando este ponto no instante da observação. Cabendo um estudo mais aprofundado deste efeito. 
Para a razão ∆x / ∆y do deslocamento da ponta do projetil, o melhor resultado foi a 45°, com a maior 
razão de desvio do projetil, o que é coerente pelo maior ângulo de inclinação da superfície. 
Para o deslocamento em profundidade do ponto inicial do alvo, o menor valor foi em 45°, o que indica 
menor dano no ponto de contato inicial, o que favorece a blindagem. 
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Tabela 2: Resultados de simulação balística. 

inclinação Espessura  Pressão (MPa) Pressão (MPa) 
Razão do 

deslocamento Deslocamento do 
(em graus) plana (mm)  máxima no alvo   contato no alvo  da ponta do projetil ponto de contato 

    direçao de tiro direçao normal horizontal/frontal inicial do alvo (mm) 

0 2 8,68E+05 8,68E+05 0 0,203012 

0 3 1,13E+06 9,32E+05 0 0,188342 

0 4 1,12E+06 9,67E+05 0 0,177512 

0 5 1,13E+06 9,47E+05 0 0,169043 

  média 1,06E+06 9,28E+05 0,00E+00 1,84E-01 

9 1,87 9,95E+05 9,25E+05 0,137 0,206765 

9 2,81 1,04E+06 1,03E+06 0,17 0,191602 

9 3,75 1,07E+06 1,05E+06 0,195 0,180024 

9 4,68 1,06E+06 1,03E+06 0,216 0,171852 

  média 1,04E+06 1,01E+06 1,80E-01 1,88E-01 

45 1,54 9,11E+05 1,15E+06 0,577 0,164239 

45 2,31 9,77E+05 1,35E+06 0,613 0,151424 

45 3,08 9,52E+05 6,41E+05 0,639 0,142011 

45 3,84 9,28E+05 7,91E+05 0,658 0,135463 

  média 9,42E+05 9,83E+05 6,22E-01 1,48E-01 
 
 

3. Conclusões 
 

É relevante o efeito da inclinação de uma superfície poliondular em relação à blindagem metálica 
plana.Os resultados indicam que há indícios de que a inclinação de 45° é a mais favorável, dentre as 
investigadas, para o aumento do nível de proteção balística em relação à incidência normal. 
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