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RESUMO  

A aplicação do fluido espessante por cisalhamento (FEC) em tecidos de 

aramida melhora a resposta ao impacto balístico da blindagem, uma vez que a 

viscosidade do FEC aumenta drasticamente durante o impacto. O tecido de 

aramida é comumente usado na aplicação em blindagens balísticas, por 

apresentar baixa densidade, elevada resistência e alta absorção de energia. 

Neste trabalho foi avaliada a resposta ao impacto balístico de uma camada de 

tecido de aramida impregnada para cada FEC produzido por nanopartículas de 

hematita em polietileno glicol (PEG-200) nas concentrações em massa de 3%, 

5%, 7%, 9%, 11%, 13%, 15% e 17% em triplicata. As nanopartículas foram 
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produzidas pelo método de combustão com razão glicina/nitrato de 0,5. Os 

ensaios balísticos foram realizados em velocidade subsônica utilizando um 

sistema de ar comprimido para o lançamento dos projéteis. Os resultados 

indicaram que o compósito com concentração em massa de 7% apresentou 

menor massa, maior energia de absorção e moderada profundidade de 

penetração em um anteparo de Medium Density Fiberboard (MDF) entre todas 

as amostras. Tal comportamento, pode estar relacionado à baixa magnetização 

destas nanopartículas, apresentando maior dispersão do FEC na aramida. A 

microscopia eletrônica de varredura mostrou a distribuição homogênea do FEC 

impregnado e o efeito pullout nas fibras de aramida impregnadas com FEC. 
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