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Resumo: A tecnologia Explosively Formed Penetrator (EFP) é utilizada em munições para 

perfuração de blindagens, tendo se apresentado como solução à utilização de carga oca 

convencional devido à possibilidade de eficácia a longas distâncias do alvo. A EFP caracteriza-se 

pelo efeito da detonação do explosivo sobre uma lente metálica, responsável pela formação de um 

projétil de alta energia cinética. Este trabalho propõe a comprovação do conceito de munição EFP, 

constituindo o início do desenvolvimento desta tecnologia no Brasil. Foi realizado um ensaio de 

detonação de uma munição tipo EFP distanciada a 7m de um alvo de aço 1020 (dureza mínima 

110HB) de 63,5mm de espessura. Os resultados deste ensaio permitiram verificar a formação de 

um projétil principal e pontos de fragmentação de parte do material, além de perfuração completa 

do alvo.  
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Abstract: The Explosively Formed Penetrator (EFP) technology is used in munitions to perforate 

armors and it has been presented as a solution to the use of conventional shaped charge. The EFP 

is characterized by the effect of the explosive detonation on the metallic liner, responsible for the 

formation of a high energy projectile. This work proposes the proof of the EFP munition concept, 

marking the beginning of the development of this technology in Brazil. A detonation test was 

carried out with a EFP munition distanced at 7m from a 1020 steel (minimum hardness 110HB) 

target with 63.5mm thickness. From the results of this test it was verified the formation of a 

principal projectile and fragmentation points of parts of the material, besides the complete 

perforation of the target. 
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1. Introdução 

 

A tecnologia EFP (Explosively Formed Penetrator) é um tipo de carga oca, comumente utilizada 

em munições para perfuração de blindagem.  

A tecnologia EFP diferencia-se da carga oca convencional principalmente pela geometria da 

lente metálica e pelo efeito de detonação do explosivo associado. A carga oca convencional tem 

formato cônico e o efeito da detonação do explosivo na lente metálica leva a formação de um jato 

fluido em alta velocidade, temperatura e pressão com a eficácia mantida em distâncias do alvo da 

ordem do calibre da munição [1]. Já em uma EFP, o formato mais comum é o hemisférico e o efeito 
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da detonação do explosivo na lente metálica gera a formação de um projétil com alta energia 

cinética, capaz de perfurar blindagens metálicas a distâncias da ordem de até 1000 vezes o seu 

calibre [2].  

A Figura 1 apresenta a configuração básica de uma munição tipo EFP e o exemplo da formação 

do projétil. 

 
Figura 1. Configuração básica de uma EFP e seu funcionamento [2] 

 

O processo de formação do projétil envolve deformações superplásticas maiores que 300%, com 

taxas de deformação na ordem de 104 - 106 s-1, resultando em um aumento adiabático da 

temperatura da ordem de 1000K [3]. Como resultado desse processo, ocorre a formação de um 

projétil, com velocidade de 2000 m/s a 3000 m/s [2]. A formação do projétil envolve severa 

deformação plástica sem ocorrência de fratura do material. Isso faz com que o desenvolvimento de 

uma munição EFP tenha grandes desafios em otimização [4]. 

Para que uma munição tipo EFP tenha uma boa efetividade a longas distâncias é necessário que 

o projétil formado tenha forma aerodinâmica e energia necessária para percorrer distâncias e 

perfurar o alvo [1]. É de conhecimento que existem determinadas características essenciais para que 

ocorra o fenômeno de formação do projétil, destacando-se o tipo do explosivo, a relação 

comprimento e diâmetro do explosivo, a espessura e material do invólucro, o método de iniciação 

do explosivo, o tipo do material, ângulo e espessura da lente metálica [5].  

Este trabalho trata da realização de uma prova de conceito desta tecnologia através da 

reprodução do fenômeno de formação do projétil e perfuração de alvo. 

Os resultados obtidos permitiram o início do processo de domínio dessa tecnologia na 

AVIBRAS, bem como o desenvolvimento de um novo tipo de munição no Brasil. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

Uma munição tipo EFP foi confeccionada utilizando explosivo RDX (ciclo-1,3,5-trimetileno-

2,4,6-trinitramina), invólucro de aço e lente metálica de cobre eletrolítico. A iniciação do explosivo 

foi feita de maneira pontual no centro da extremidade traseira da munição, conforme ilustrado na 

Figura 2 (a). 

O ensaio se baseou na detonação da munição EFP distanciado a 7m de um alvo de aço 1020 

com espessura total de 63,5 mm. A Figura 2 (b) apresenta o diagrama esquemático utilizado no 

ensaio de detonação. 
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(a) (b) 

Figura 2: (a) configuração da munição EFP e (b) diagrama esquemático do ensaio de detonação. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Após a detonação da munição verificou-se a perfuração completa do alvo. A perfuração na placa 

apresentou pontos de pequenas perfurações em torno da perfuração principal, conforme apresentado 

na Figura 3.  

 

 

Figura 3. Alvo após o ensaio de detonação. 

 

No ensaio não foi possível realizar a recuperação do projétil, porém através da análise das 

placas e da filmagem em alta velocidade, verificou-se a presença de um projétil principal e pontos 

fragmentação de parte do material, também sendo constatado através das marcas de perfuração do 

alvo. Duas hipóteses foram levantadas para justificar o efeito de fragmentação: a primeira diz 

respeito à possibilidade de a quantidade de energia transmitida para a lente metálica exceder a 
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capacidade do mesmo de se deformar levando a sua ruptura; já a segunda, à capacidade do material 

de sofrer deformação em alta taxa não ser suficiente para esta aplicação, podendo isso ocorrer não 

somente pela natureza do material, mas também pela sua condição de processamento. 

Neste contexto, o prosseguimento deste desenvolvimento prioriza a avaliação de diferentes 

materiais na lente metálica da munição, visto que a fragmentação do projétil pode estar associada à 

matéria prima utilizada. Esta análise será suportada por ensaios mecânicos de compressão a altas 

taxas deformação, utilizando-se a barra Hopkinson. Os resultados destes ensaios permitiriam a 

obtenção de constantes do modelo de Johnson-Cook, e assim simular através de ferramentas 

computacionais a detonação do explosivo, formação do projétil e penetração do alvo. 

Posteriormente, sugere-se a realização de ensaios de detonação com sistema de aquisição de alta 

velocidade de imagens por raio X, o que permitiria a verificação da consistência entre a 

configuração da munição EFP e os resultados das simulações, otimizando, dessa forma, sua 

funcionalidade. 

 

4. Conclusão 

 

Os resultados obtidos possibilitaram a comprovação do conceito EFP através da formação de 

projétil de elevada energia cinética com capacidade de perfuração de grandes espessuras de aço. No 

entanto, a fragmentação do projétil sugere a necessidade de um estudo mais aprofundado para 

adequação do material e dimensionamento da munição.  

Entende-se que a realização de ensaios mecânicos de compressão em altas taxas de deformações 

utilizando a barra Hopkinson pode auxiliar no entendimento da influência destes parâmetros através 

de simulações computacionais e possibilitar a otimização da eficácia deste tipo de munição. 
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