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Resumo: As Forças Armadas Brasileiras têm grande interesse em estender a vida útil de 

propelentes de base dupla usados em motores foguetes SBAT-70 devido ao risco de autoignição ou 

explosão térmica do propelente. Amostras de propelentes envelhecidos naturalmente foram 

caracterizadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e pelo Calorímetro de Fluxo 

de Calor (CFC). Resultados indicam que é possível estabelecer critérios adicionais de recebimento 

e de acompanhamento para destes com até 15 anos de fabricação. 

 

Palavras-chave: Nitrocelulose; Estabilidade química; 2-nitrodifenilamina (2-NDPA). 

 

Abstract: The Brazilian Armed Forces have strong interest to extend the in-service times for more 

than 10 years of double base grain propellants used in SBAT-70 rocket motors because of the risk 

auto-ignition or thermal explosion of the propellant. Naturally aged propellants were characterized 

by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and Heat Flow Calorimeter (HFC). Results 

indicated that it is possible to establish additional acceptance and surveillance criteria for these 

rocket motors manufactured more than 15 years ago. 
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1. Introdução 
 
Ao longo dos anos, pesquisas evidenciaram que muitos acidentes aconteceram 

principalmente por causa da degradação dos ésteres nitratos presentes na formulação do propelente.  

Tais processos de degradação ocorrem sobretudo pela desnitração - cisão de grupo NO2 (formando 

um radical) a partir dos grupos de éster de nitrato CO-NO2, que podem ser causados por 

decomposição térmica ou por reações de hidrólise de umidade residual. A maior parte dos produtos 

é dióxido de nitrogênio, óxido nitroso, ácido nítrico e nitroso. Esse processo de degradação é 

autocatalítico, exotérmico e pode levar à combustão espontânea do material [1, 2]. Desde o final do 

século XX, novos métodos permitem avaliar a estabilidade dos propelentes à base de nitrocelulose 

para um período de 10 anos, através do microcalorímetro de fluxo de calor [3] e da cromatografia 

de alta resolução [4]. Contudo, não existe ainda uma metodologia que estime e forneça uma 

garantia da vida útil para 15 a 20 anos de estocagem. O estudo de lotes de propelente, que chegou a 

atingir 14 e 17 anos de estocagem, apresentando bom desempenho balístico e valores de 

estabilidade aceitáveis, permite o estabelecimento de critérios adicionais de recebimento e de 

acompanhamento para uma perspectiva de estocagem de 15 anos. 
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2. Metodologia 

 
Amostras extraídas de motores foguetes SBAT-70 funcionais fabricados em 1999, 2002 e 

2008 que permaneceram nos paióis a 25ºC e amostras fabricadas em 2016 envelhecidas 

artificialmente foram estudadas. O propelente é de base dupla estabilizado com 2-nitrodifenilamina            

(2-NDPA). Para a determinação da concentração do 2-NDPA por CLAE foi promovida a agitação 

por 4 horas de 1,0000 grama das amostras com solução de acetotrinila e água (60:40) em balão 

volumétrico de 50mL. Após 1 hora de descanso, 1mL do sobrenadante foi colocado em balão 

volumétrico de 25mL. As análises foram realizadas em Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência 

1260 Infinity, da Agillent, com detector UV a 250 nm, coluna Poroshell 120 EC-C18 4,6 x 50 mm e 

2,7 micron, fluxo de 0,700 mL/min, temperatura de 35,0ºC, injeção de 10,00 μL de amostra e 

solução de acetonitrila e água (70:30) como fase móvel. Para o envelhecimento artificial, cerca de 5 

gramas de amostra foi colocada dentro de frascos de vidro hermeticamente fechados (somente o ar 

residual) e aquecidos num bloco termostático. Os modelos cinéticos de primeira ordem e de ordem 

zero foram testados. De acordo com a NATO/AOP-48 Ed. 2 (2008), o propelente será considerado 

como quimicamente estável durante pelo menos 10 anos quando armazenado à 25ºC, se cumprir 

ambos os critérios abaixo após envelhecimento artificial: 

a. Máximo de decréscimo do estabilizante após envelhecimento (em % do nível inicial): ≤ 80% 
b. Mínimo de porcentagem de estabilizante remanescente após o envelhecimento: ≥ 0,2%  

Nas análises com Calorímetro de Fluxo de Calor (CFC), 1,5000 gramas de amostra a 90ºC 

sob ar atmosférico foi colocada em pequenos frascos de vidro inseridos em ampolas de aço 

inoxidável de 4 mL no microcalorímetro da TAM tipo II, da Thermometric AB, Suécia. De acordo 

com a NATO/STANAG-4582 Ed. 1 (2004), os propelentes serão considerados quimicamente 

estáveis por no mínimo 10 anos quando armazenados a 25ºC, se apresentarem o fluxo de calor 

menor que 350µW/g nos ensaios realizados a 90ºC. 

Nos testes balísticos em Ponto Fixo, o impulso específico foi medido utilizando uma célula 

de carga de 1.000 kgf e as curvas de impulso foram obtidas através de um sistema de aquisição 

de dados para o cálculo do tempo de ação e o impulso total. Para isto, 3 motores foguete SBAT-70, 

de 1999 e de 2002, foram testados. Os parâmetros do teste balístico foram comparados com as 

especificações de um foguete nacional fabricado pela IMBEL apresentadas na TAB. 1. 

 

TAB. 1. Especificação do SBAT-70 fabricado pela IMBEL [5] 

Impulso Total  4.750 – 5.250 N.s 

Tempo de Ação 1,20 - 1,75 s 

 

3. Resultados e Discussões 
 
Os resultados da CLAE e os critérios os critérios estabelecidos pela NATO/AOP-48 Ed. 2 

(2008) podem ser vistos na TAB. 2. Considerando a concentração inicial de estabilizante das 

amostras envelhecidas naturalmente como 1,90% em massa (após a fabricação) e o estabilizante    

2-NDPA distribuído de forma homogênea e sabendo-se que a amostra BD2016 foi envelhecida 

artificialmente por 6 dias a 85°C, as concentrações reais de estabilizante de todas as amostras ainda 

estão acima do mínimo exigido pela NATO/AOP-48 Ed. 2 (2008) nos critérios a e b. O 

envelhecimento artificial parece ter acelerado o consumo de estabilizante em comparação com o 

processo de envelhecimento natural. A razão pode ser a temperatura excessiva utilizada para o 

envelhecimento (85ºC) e/ou a presença de ar residual nos frascos de armazenamento. O modelo 

cinético de primeira ordem foi mais adequado para amostras envelhecidas artificialmente e 
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naturalmente. Este modelo também foi indicado por ANDRADE (2006) com amostras 

artificialmente envelhecidas fornecidas pela IMBEL. 

 

TAB. 2. Critérios da NATO/AOP-48 Ed. 2 (2008) para as amostras 

Amostra 

% estabilizante 
inicial, sem 

envelhecimento 

Tempo de 
armazenamento 

(natural/artificial) 

Conteúdo do 
estabilizante, após 

envelhecimento 

Diminuição 
relativa do 

estabilizante 

Estabilizante, 
após 80% de 

redução relativa 

 (% em massa) (anos) (% em massa) (%) (% em massa) 

BD2016 1,75 10 0,711 59.37 0,35 

BD2008 1,90 8 1.465 22,9 0,38 

BD2002 1,90 14 1.202 36.7 0,38 

BD1999 1,90 17 1.172 38.3 0,38 

 

As curvas de fluxo de calor e o calor total gerado durante envelhecimento artificial para as 

amostras BD2016, BD2008, BD2002 e BD1999 são mostradas na FIG. 1. A densidade de BD2008 

e BD2016 é de 1.109 kg/m
3 

e, para BD1999 e BD2002 é 1.490 kg/m
3
. O valor calorífico das 

amostras foi determinado sob atmosfera de nitrogênio em Bomba Calorimétrica 6200, da Parr.  

 

 

FIG. 1 Ensaio no Microcalorímetro TAM Tipo II a 90°C sob ar atmosférico 
 

Pelo critério estabelecido pela NATO/STANAG 4582 (2004) para o fluxo de calor, pode-se 

dizer que todos os propelentes estarão estáveis por, no mínimo, 10 anos se permanecerem 

armazenados a 25ºC pois apresentaram fluxo máximo de calor inferior a 350 µW/g. A análise das 

amostras por 6,86 dias indica a estabilidade dos propelentes para os próximos 20 anos de 

armazenagem, visto que o fluxo de calor máximo observado é menor que 175 µW/g [7]. 

 

TAB. 3. Resultados do teste balístico do motor de foguete SBAT-70. 

Ano de fabricação 
Impulso total Tempo de ação 

(N.s) (s) 
2002 5.067,7 1,46 

1999 5.042,0 1,46 

Q = 175 µW/g 

t = 6,86 dias

teq= 20 anos

Q = 350 µW/g 

t = 3,43 dias

teq= 10 anos
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Pelo teste de desempenho balístico dos motores foguete SBAT-70 com 14 e 17 anos de 

fabricação observa-se que todos os parâmetros apresentados na TAB.3 se encontram dentro do 

especificado pelo fabricante nacional na TAB. 1 [5]. 

 

4. Conclusões 
 
A concentração de estabilizante determinada por CLAE está na faixa requerida pela 

NATO/AOP-48 Ed. 2 (2008). A cinética de consumo estabilizante nas condições artificiais é mais 

acelerada. A diferença pode estar relacionada com a alta temperatura de envelhecimento (85ºC) 

e/ou a presença de ar nos frascos durante o envelhecimento. O modelo cinético de primeira ordem 

proposto concorda com a literatura [6]. A análise de CFC da amostra recém-fabricada indica que o 

propelente não atingirá o valor máximo admissível de fluxo de calor antes de 15 ou 20 anos de 

fabricação. A mesma análise com amostras envelhecidas naturalmente indica que estes propelentes 

podem ser armazenados sob as mesmas condições por mais 10 anos. Como o desempenho balístico 

dos motores foguetes fabricados em 2002 e 1999 apresentaram os parâmetros dentro do 

especificado para um motor foguete nacional recém-fabricado, é possível estabelecer critérios 

adicionais de recebimento e de acompanhamento para motores foguetes SBAT-70 com até 15 anos 

de fabricação. 
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