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ENVELHECIMENTO DAS FIBRAS DE ARAMIDA 
UTILIZADA EM COLETES BALÍSTICOS NÍVEL – III

ABSTRACT

Personal body armors is an apparatus designed to ballistic protection of the 
front and the back of the thorax, upper abdomen and the back through a vest con-
sisting of ballistic resistant materials, usually enclosed in a nonremovable cover. 
Typically, the ballistic panels are produced with fibers of: aramid, polyethylene and 
high strength polymers. The ballistic protection is established considering the bul-
let characteristics: the composition, shape, mass, and caliber. In addition, during 
the vest design phase, the angle of incidence and impact velocity of the projectile 
should be oversee. Ordinarily, the type IIIA armor is suitable for routine wear, ho-
wever, weather conditions, ultraviolet radiation,  and sweat may reduce the panels 
performance. Therefore, the present study aims to verify the degradation of fibers 
employed in 7 years old personal body armors type IIIA  by  using infrared spectros-
copy, scanning electronic microscopy and thermal analysis.
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RESUMO

O Colete de Proteção Balística, nível de proteção IIIA, é um aparato destina-
do a fornecer proteção a área frontal, dorsal, e lateral do combatente por meio de 
painéis balísticos, placas balísticas e uma capa em tecido resistente destinada a 
acomodar os painéis e as placas. Tipicamente, os painéis balísticos são confeccio-
nados com fibras de aramida, polietileno e polímeros de alta resistência. A proteção 
balística é estabelecida   considerando as características do projétil: a composi-
ção, a forma, a massa, e o calibre. Ademais, durante a fase de design do colete, 
o ângulo de incidência e a velocidade de impacto do projétil devem ser previstos. 
Frequentemente, a blindagem tipo IIIA é apropriada para o desgaste de rotina, no 
entanto, as condições climáticas, a radiação ultravioleta, a umidade e o suor podem 
reduzir o desempenho dos painéis. Assim, o presente estudo tem como objetivo 
verificar a degradação morfológica das fibras empregadas em coletes tipo IIIA de 7 
anos de idade utilizando espectroscopia de infravermelho, microscopia eletrônica 
de varredura e análise térmica.
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INTRODUÇÃO

O colete de proteção balística ou colete à prova de balas é um aparato desti-
nado a oferecer proteção a área frontal, dorsal, e lateral do combatente utilizando 
painéis balísticos, placas balísticas e uma capa em tecido resistente (Norma Exér-
cito Brasileiro). Os materiais que constituem os painéis balístico determinam o nível 
de proteção do colete. Estes são planejados conforme a ameaça balística que de-
vem suportar considerando, entre outras coisas, a composição, a forma, o calibre, 
a massa, o ângulo de incidência e a velocidade de impacto dos projéteis. Para o 
Exército Brasileiro, diversas normas regulam a: avaliação técnica, fabricação, aqui-
sição, importação e destruição dos coletes balísticos empregados pelo combaten-
te. Essas normas especificam os requisitos técnicos e detalham a metodologia dos 
ensaios de verificação da resistência do colete quanto a penetração de projéteis de 
armamentos leves.

Tipicamente, as placas balísticas dos coletes utilizados são produzidas com 
fibras de aramida ou fibras de polietileno de ultra alto peso molecular - PEUAPM. A 
aramida é uma fibra sintética baseada em uma poliamida de cadeia longa com pelo 
menos 85% das amidas ligadas a 2 anéis aromáticos. A orientação das cadeias e 
as ligações químicas secundárias produz um material muito resistente e leve que 
encontra emprego em diversas aplicações: pastilha de freio, tecidos para proteção 
em altas temperaturas, substituição de asbestos, cabos e cordas, tecidos para pro-
teção balística, etc. Apesar das propriedades notáveis, os compostos de aramida 
estão sujeitos a degradação devido a ação química, luz ultravioleta e umidade. 
Assim, o envelhecimento dos coletes balísticos deve ser considerado durante o pla-
nejamento do seu ciclo de aquisição. Contudo, não existem estudos e/ou pareceres 
técnicos de domínio público que atestem e caracterizem o final da vida do material. 

No presente trabalho, tem-se por objetivo verificar o estado de degradação da 
fibra de aramida dos Colete de Proteção à Prova de Bala tipo IIIA utilizados pelo 
Exército Brasileiro.

EXPERIMENTAL

Os coletes estudados foram recolhidos no 1º Depósito de Suprimentos do 
Comando Militar do Leste – Rio de Janeiro. Estes foram separado nas suas partes 
diversas: capa, forro e placas balísticas. No caso dos coletes estudados, a placa 
balística anterior constituía-se de uma placa rígida de PEUAPM. A placa posterior 
constituía-se, entretanto, de um compósito de aramida formado por prepregs da 
fibra. O forro que revestia as placas balísticas foi produzido por lâminas flexíveis de 
PEUAPM e lâminas de polibenzoxazolos. Finalmente, o revestimento externo do 
colete, a capa, era formado por um tecido de poliamida sintética. Como os materiais 
mais suscetível a degradação são as fibras de aramida presente nos forros dos 
coletes, o estudo foi direcionando à este material. 
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Microscopia Eletrônica de Varredura: 
A superfície das amostras foi investigada por microscopia eletrônica de varredura 
sem recobrimento das amostras. Os experimentos foram realizados em um 
equipamento Zeiss, modelo EVO-10.

Ensaio Termogravimétrico: 
A termogravimetria foi realizada em uma termobalança modelo TGA 50H da 

Shimadzu em atmosfera de nitrogênio com vazão de 50 mL min-1. Foram utilizados 
pequenos pedaços dos filmes com cerca de 7 mg. O aquecimento foi efetuado a 
uma razão de 5oC min-1 a partir da temperatura ambiente até 700oC.

Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier
As análises por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) foram realizadas em um espectrofotômetro NICOLET, modelo 6700. Os es-
pectros dos filmes foram obtidos utilizando pastilhas de KBr. Todos os espectros 
foram obtidos em atmosfera de nitrogênio, a partir de 128 varreduras com uma 
resolução de 4 cm-1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1- Ilustra o aspecto visual do colete de proteção balística estudados.

Foi observado que a integridade física dos coletes estudados não comprome-
teu-se devido a degradação da capa ou das costuras que possuíam aspecto visual 
razoável. Entretanto, as placas balísticas e o forro, responsáveis pela proteção 
balística do colete, estavam em estado precário de conservação. O exame visual 
evidenciou que as placas balísticas anteriores apresentaram acentuada delamina-
ção ou descolagem. Delaminações ou descolagens são ocorrências indesejáveis 
em materiais compósitos (Mallick, 1997), uma vez que atuam como elementos mo-
dificadores das propriedades originais do sistema como um todo. A microscopia 
eletrônica de varredura foi utilizada para avaliar superfície do filamento da fibra de 
aramida dos coletes em estudo. Para efeito comparativo, um filamento de material 
não degradado foi utilizado como referência. A Fig. 2a refere-se a um conjunto de 
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filamentos de uma amostra de referência, com fibrilas unidas e alinhadas. A Fig. 
2b ilustra um conjunto filamentos de aramida obtidos do material degradado em   
estudo. É possível observar, na Fig. 2b, fibras com diversas fibrilas soltas e emara-
nhadas, o que provavelmente é consequência do processo de envelhecimento do 
material.  

Figura 2 – Micrografias das fibras de aramida: (a) amostra de referência, (b) feixe pertencente aos coletes 
estudados

Pode-se verificar nos espectros da Fig. 3 as bandas características dos com-
postos da fibra de aramida.

Figura 3 – Análise de FTIR do fio de aramida degradado

Entretanto, sinais de degradação são visíveis no espectro. A diminuição do 
pico típico dos compostos de PPTA em ~3322 cm-1, amida A (N-H ligado por inte-
ração de hidrogênio quando C=O e NH are em configuração trans), sugere a pre-
sença de umidade (Chatzi, 1986; Xiaoyan, 2011; Chin, 2009). A banda larga entre 
3600cm-1 e 3000 cm-1 sugere acoplamento da banda da amida  com a banda da 
água absorvida e fracamente ligada. Contudo, o acoplamento da banda também 
pode ser consequência da técnica utilizada para preparação da amostra. Para tra-
balhos futuros, pode ser necessário minimizar e padronizar a utilização de KBr. O 
aumento da intensidade do pico da amida I (Chatzi, 1986; Xiaoyan, 2011; Chin, 



26    – 4o Trimestre de 2011

2009), 1640 cm-1, e seu deslocamento para comprimento de onda inferiores pode 
ser o resultado da interrupção das interações de hidrogênio entre o grupamento CO 
e NH promovido pela cissão das cadeias e a oxidação pela radiação UV (Chatzi, 
1986; Xiaoyan, 2011; Chin, 2009). A radiação UV também é responsável pelo au-
mento da intensidade do pico de amida II, 1540 cm-1, e amida III, 1319 cm-1, devido 
a quebra das ligações C-N (Chatzi, 1986; Xiaoyan, 2011; Chin, 2009). O pico pre-
sente em 1420 cm-1 evidência a hidrólise da cadeia principal de amida para amina 
e ácido carboxílico (Zhang, 2006). 

A Fig. 4 apresenta a curva termogravimétrica do material estudado. Conside-
rando eventos térmicos de decomposição (temperatura inicial, a metade da tempe-
ratura de decomposição, e a temperatura final) observados na Fig. 3 e utilizando 
dados de literatura, verifica-se redução da temperatura inicial de decomposição em 
mais de 50oC (Cai, 2010), sugerindo que esta amostra é termicamente mais instá-
vel que a amostra de referência. A Tab. 1 mostra os resultados obtidos na literatura 
(Chin, 2009).

Figura 4: Termogramas das amostras de aramida dos coletes estudados.

Tabela 1 – Temperaturas características de fibras de alto desempenho (Chin, 2009)

Temperatura (oC) Kevlar® 49 Kevlar 129® Nomex®

Temperatura inicial 548,1 542,4 423,7

Metade da temperatura de decomposição 592,7 598,6 632,24

Temperatura final 643,7 660,4 784,2

A diminuição da estabilidade térmica observada na Figura. 4 pode ser efeito 
direto da degradação estrutural da fibra discutidos e apontados nas análises de 
FTIR. Os processos químicos que promovem a cissão de ligações e a interrupção 
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de interações químicas diminuem a estabilidade da cadeia diminuindo o valor da 
temperatura inicial de decomposição.

CONCLUSÕES 

Conclui-se que as fibras poliméricas das placas balísticas dos coletes de pro-
teção, nível de proteção IIIA, apresentam evidência de degradação química após 
7 anos de uso. A constatação de quebra e oxidação das ligações sugere o com-
prometimento das propriedades balísticas. Porque a proteção balística oferecida 
pelos coletes é planejada por meio das propriedades mecânicas e morfológicas dos 
materiais que compõe os coletes, os equipamentos com mais de 7 anos de uso são 
inadequados para operações em condições reais.
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