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Resumo: O polietileno de ultra-alta massa molar (UHMWPE) é um termoplástico de 

engenharia de cadeia linear com conformação zig-zag planar. Possui excelentes 

propriedades físico-químicas, mecânicas e térmicas como leveza, elevadas resistências 

ao impacto e à abrasão. Tais propriedades são devido à sua alta massa molar e ao alto 

grau de emaranhados moleculares. Dessa forma, o UHMWPE destaca-se entre os 

materiais poliméricos como um plástico de engenharia e, em consequência, têm 

encontrado grande aplicação em proteções balísticas. No presente estudo, avaliou-se o 

desempenho balístico de nanocompósitos de matriz polimérica reforçados com fibras 

naturais em diferentes concentrações. Os ensaios balísticos foram realizados utilizando 

munição de calibre 7,62 x 55 mm. O sistema de blindagem utilizada possui 10,2g, 

espessura de 5mm e 50mm de diâmetro. Os resultados foram obtidos através de medidas 

de profundidade de penetração na placa de fibra de madeira de média densidade (MDF). 

Palavras-chave: Nanocompósitos 1; Fibras naturais 2; Blindagem Balística 3. 

 

Abstract: Ultra-high molar mass polyethylene (UHMWPE) is a linear chain engineering 

thermoplastic with planar zig-zag conformation. It has excellent physical-chemical, 

mechanical and thermal properties such as lightness, high resistance to impact and 

abrasion. Such properties are due to their high molar mass and to the high degree of 

molecular entanglements. Thus, UHMWPE stands out among polymeric materials as an 

engineering plastic and, as a consequence, have found great application in ballistic 

shields. In the present study, the ballistic performance of polymer matrix nanocomposites 

reinforced with natural fibers at different concentrations was evaluated. Ballistic tests 

were performed using 7.62 x 55 mm caliber ammunition. The shielding system used has 

10.2g, thickness of 5mm and 50mm of diameter. The results were obtained through 

measurements of depth of penetration in medium density fiberboard (MDF). 

Keywords: Nanocomposites 1; Natural Fibers 2; Ballistic armor 3. 

 

1. Introdução 
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O desenvolvimento de armas e munições com alto poder de penetração impulsiona a 

aprimorar e desenvolver dispositivos de engenharia capazes de produzir sistemas de 

blindagens mais resistentes e cada vez mais eficientes. A necessidade de sistemas de 

blindagem contra os ataques e as ameaças do inimigo, principalmente por armas de fogo, 

são essenciais para garantir a segurança dos militares. Equipamentos de proteção balística 

como coletes e capacetes à prova de bala e blindagens de veículos vêm sendo 

aperfeiçoados desde os primórdios da história
[1]

. 

Nessa perspectiva, desenvolver materiais que obtenham essa capacidade de assegurar 

proteção ao usuário, mas que sejam leves garantindo a sua mobilidade e de menor custo 

quando comparados aos presentes no mercado é de interesse industrial. Nesse sentido, os 

compósitos poliméricos vêm ganhando destaque, dado que a matriz polimérica é 

amplamente disponível e quando reforçada com fibras naturais, propicia aumento em sua 

resistência e, por conseguinte, melhoram as propriedades térmicas, mecânicas e de 

biodegradabilidade.   

Desse modo, estudos têm sido realizados a fim de avaliar o desempenho dos compósitos 

e a inserção de fibras naturais que melhor garantam essa proteção e venham então, a ser 

desenvolvidos em escala industrial na área de blindagem. Portanto, o presente estudo 

consiste em avaliar o desempenho dos nanocompósitos com a inserção de fibras de Juta 

na matriz de polietileno de ultra-alta massa molar (UHMWPE), visto que esse polímero 

apresenta ótimo desempenho mecânico, como elevada resistência ao impacto, e a fibra de 

juta, sendo uma das mais longas e mais resistentes dentre as fibras naturais, possa 

contribuir aumentando a tenacidade do material, além de possuir baixa densidade, ser de 

natureza não tóxica e possui menor custo que as fibras sintéticas
[2]

. 

 

2. Materiais e Métodos 

As fibras naturais utilizadas neste estudo foram fornecidas pela Pematec Triangel do 

Brasil - indústria brasileira. As fibras de Juta foram previamente cortadas, moídas e 

peneiradas (1 mm) em um moinho de facas para redução de suas dimensões. 
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Posteriormente, as fibras de juta foram branqueadas com clorito de sódio e tratadas com 

uma solução de hidróxido de sódio. Por fim, as fibras foram hidrolisadas com ácido 

sulfúrico concentrado, lavadas com água destilada até obter o pH neutro. O UHMWPE 

utilizado foi fornecido pela Braskem, Brasil (Utec 3040) com massa molar 3x10
6
 g/mol e 

densidade 0,925 g/cm
3
. O polímero e as fibras de Juta foram misturados em um moinho 

analítico A11 Basic com batedor de aço inoxidável de alto grau para uma mistura intensa 

até a homogeneização. Os corpos de provas foram preparados em três concentrações 

diferentes: 0%, 0.5%, 1% e 2%, e foram produzidos em uma prensa hidráulica sob 

temperatura de 200 
o
C durante 10 minutos em pressão de 10 Kgf/cm

2
 com sistema de 

degasagem.  

Para a realização dos testes balísticos, foram utilizadas munições calibre 7,62 x 55 mm 

M1, com projétil de massa em média de 3,2g. As munições foram disparadas de um 

dispositivo tipo provete 62 dotado de mira laser. O ângulo de incidência no alvo foi de 

90º. Foi realizado um disparo para cada corpo de prova com concentrações diferentes no 

Instituto Militar de Engenharia (IME). A figura 1 apresenta o formato dos corpos de 

prova. 

 

Figura 1: Corpos de Prova de 0,5, 1 e 2% em massa de Fibra de Juta 

 

 3. Resultados e Discussões 

Os valores de indentação obtidos pelo ensaio balístico foram medidos através da 
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profundidade de penetração em uma placa de fibra de madeira de média densidade 

(MDF). O valor médio da profundidade de penetração desta placa foi de 14,96 mm. A 

tabela 1 apresenta os resultados do ensaio balístico, bem como as profundidades de 

penetração de cada corpo de prova. 

 

Tabela 1. Resultados do ensaio balístico dos nanocompóstios. 

Disparos 1 2 3 4 

 

Amostras 

 

0% 

 

0,5% 

 

1% 

 

2% 

Velocidade de  

Impacto 

 

 

229,24 (m/s) 

 

240,95 (m/s) 

 

240,26 (m/s) 

 

238,52 (m/s) 

Profundidade de 

Penetração  

 

12,95 mm 

 

14,90 mm 

 

15,80 mm 

 

16,10 mm 

 

4. Conclusões 

O sistema de blindagem utilizando fibras de juta como reforço na matriz de UHMWPE 

apresentou maior profundidade de indentação conforme sua concentração foi 

aumentando. O valor médio de profundidade de penetração dos nanocompósitos foi de 

14,96 mm, representando uma diferença de 2,01 mm maior que o valor de indentação do 

polímero puro. Esse valor é devido à baixa interação interfacial entre fibra-matriz 

polimérica, uma vez que as fibras naturais são hidrofílicas e a matriz do UHMWPE é 

extremamente hidrofóbica. Dessa forma, percebeu-se que houve a falta de adesão entre os 

materiais, não apresentando um aumento de blindagem eficiente. 
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