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 As seguintes especificações tratam de colete a prova de balas, modelo “Segurança”, 

projetado para permitir o uso ostensivo e/ou dissimulado com adequado ajuste ao corpo e 

com total liberdade para movimentos. Resistente a disparos de projéteis de arma de fogo até 

o calibre 9mm FMJ RN de alta velocidade (341m/s) e calibre .40 S&W FMJ de alta velocidade 

(322m/s), equivalente ao nível II-A da norma NIJ Standard 0101.04 (rev. A) para proteção de 

toda a área vital do usuário, acima da cintura (altura do umbigo) e abaixo do pescoço, 

compreendendo costas, tórax e abdômen.  

 

 
IMAGEM 1 – Modelo do Colete Especificado 

 
 

1. REQUISITOS PAINÉIS BALÍSTICOS: 

1.1. Os painéis deverão atender aos seguintes requisitos: 

a) Classificados no nível de proteção balística II-A de acordo com a norma NIJ STD 0101.04 

(revisão A), dispostos em camadas pela superposição de lâminas balísticas fabricadas com 

fibra de aramida nas construções ou configurações trama e urdume, multiaxial, 

unidirecional ou feltro, em suas diversas versões e gramaturas, sendo compulsório o seu 

acondicionamento em invólucro impermeável; 

I.A definição por painéis balísticos constituídos exclusivamente por lâminas a base de fibras 

de aramida (poliamida aromática) advém do fato dessa matéria prima ter comportamento 

similar a um termofixo, tendo seu desempenho balístico inerte a variações térmicas. Fato 

que não ocorre com frequência em coletes balísticos compostos por outras matérias 

primas, como os polietilenos, que culminam por alterar seu desempenho balístico quando 

utilizados profusamente em serviço, sobretudo em regiões que predominam altas 

temperaturas. Destaca-se ainda que os polietilenos de ultra alto peso molecular, em 

estruturas resinadas unidirecionais, trazem considerável dificuldade para o correto 

descarte do colete ao final de sua vida útil, isso devido a impossibilidade de sua reciclagem, 

o que denota mais um legado indesejável sob o viés ambiental. 

b) Capacidade de atuar na absorção das ondas de choque resultantes do impacto dos 

projéteis balísticos discriminados na tabela abaixo (trauma de deformação): 
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Nível Proteção para: 

II-A 

Calibre .40 (ponto quarenta) S&W FMJ (Smith & Wesson Full Metal 

Jacketed) com velocidade de até 331m/s (trezentos e trinta e um 

metros por segundo) e massa nominal do projétil de 11,7g (onze 

gramas e sete décimos) / 180gr (cento e oitenta grains); 

Calibre 9mm (nove milímetros) FMJ RN (Full Metal Jacketed Round 

Nose) com velocidade de até 350m/s (trezentos e cinquenta 

metros por segundo) e massa nominal do projétil de 8,0 (oito 

gramas) / 124gr (cento e vinte e quatro grains). 

TABELA 1 – Características dos Projeteis Balísticos 

c) Limite balístico mínimo de 370m/s, comprovado mediante apresentação do RAT 

(Resultado de Avaliação Técnico) e RETEX (Relatório Técnico Experimental), fornecidos 

pelo Exército Brasileiro; 

d) Proteção para toda a área vital do usuário, acima da cintura (altura do umbigo) e abaixo do 

pescoço, compreendendo costas, tórax, abdômen e, parcialmente, as laterais do tronco, 

sem comprometer os movimentos; 

e) Numeração de série acompanhada do nome ou sigla que identifique a empresa 

contratante com tamanho de fácil visualização, inscritos nas 2 (duas) camadas mais 

externas da solução balística (a partir da face de impacto) com tinta indelével, resistente a 

líquidos e fricção pelo tempo de vida útil do colete para identificação em caso de extravio, 

furto ou roubo; 

f) Costuras existentes no conjunto balístico feitas com linha/fio com características balísticas 

limitadas a 75mm da borda do painel, não sendo permitida a utilização de costuras na área 

útil do painel balístico; 

g) Revestimento dos painéis: capa de nylon resinado, impermeável, a fim de protegê-los de 

diversos fatores, como chuva e suor. Fechamento feito com duas costuras, a primeira pelo 

lado avesso em máquina overloque em todo seu contorno, com exceção da base que 

deverá ser feita em máquina reta de ponto fixo. Deverá possuir etiqueta na superfície de 

contato com o corpo de acordo com a Portaria nº 18 de 19/12/2006 / MD e, no que 

couber, a norma NIJ Standard 0101.04 com identificação impressa/gravada de modo que 

não venha desaparecer / desbotar durante todo o prazo de garantia do colete; 

h) Peso dos painéis balísticos (frontal e dorsal) de acordo com a tabela abaixo, sendo 

desconsiderado o peso dos invólucros e capa externa, tendo como tolerância ±10% (mais 

ou menos dez porcento); 

 

MODELO 

PESOS (KG) 

P M G GG EXG 

SEGURANÇA 0,780 0,895 0,975 1,130 1,300 

TABELA 2 - Pesos Painéis Balísticos Nível II-A (Sem Invólucros e Capa) 
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1.2. O formato e dimensões dos painéis de proteção balística deverão estar conforme o 

gabarito mostrado na figura 1 e tabelas 3 e 4 abaixo, sendo admitida variação das 

dimensões, de maneira geral, em até 5mm. 

FRONTAL

 

DORSAL

 

 

FIGURA 1 – Painéis Frontal e Dorsal 
 

TAM. A B C D E F G H I J K L 

P 395 380 335 168 250 335 380 345 167 315 150 210 

M 415 410 355 183 270 355 410 375 182 335 155 215 

G 435 420 365 188 290 380 420 385 187 355 165 220 

GG 465 450 395 203 320 405 450 415 202 385 178 220 

EXG 495 480 425 218 350 435 480 445 217 415 198 230 

TABELA 3 – Dimensões dos Painéis (mm) 

 

TAMANHO PAINEL FRONTAL PAINEL DORSAL ÁREA TOTAL 

P 0,1176 0,1184 0,2360 

M 0,1341 0,1362 0,2703 

G 0,1466 0,1491 0,2957 

GG 0,1695 0,1724 0,3419 

EXG 0,1950 0,1984 0,3934 

TABELA 4 – Área de Proteção dos Painéis (m²) 
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2. REQUISITOS CAPA EXTERNA: 

2.1. A capa deverá ser fabricada a partir dos seguintes requisitos: 

a) Capa compartimentada, confeccionada conforme tamanho e formato dos painéis balísticos 

com tecido de ligamento em tela de 165g/m²±10% e composto por aproximadamente 

67% poliéster e 33% algodão (Ref. Comercial: Grafil Plus ou similar); 

b) Regulagem para ajustes e fixação ao corpo do usuário posicionada nas laterais abdominais 

e sobre os ombros com duas tiras de cada lado na parte inferior (abdominal) e uma tira de 

cada lado na parte superior (ombros); 

c) Tiras confeccionadas com o mesmo tecido do restante da capa, tendo em suas 

extremidades sistema de fixação face gancho; 

d) Sistemas de fixação faces gancho e argola para regulagem do colete junto ao corpo do 

usuário, possuindo as seguintes medidas: 

I.Nos ombros da capa dorsal: uma faixa costurada verticalmente em cada tira de regulagem 

de altura, com ganchos (macho) medindo aproximadamente 10cm (dez centímetros) de 

comprimento por 5cm (cinco centímetros) de largura; 

II.Nos ombros da capa frontal: uma faixa costurada verticalmente em cada ombro com 

argolas (fêmea) medindo aproximadamente 10cm (dez centímetros) de altura por 5cm 

(cinco centímetros) de largura; 

III.Nas laterais abdominais da capa dorsal: duas faixas de cada lado, costuradas 

horizontalmente nas tiras de regulagem da circunferência abdominal, com ganchos 

(macho) medindo aproximadamente 10cm (dez centímetros) de comprimento por 5cm 

(cinco centímetros) de largura; 

IV.Na parte inferior abdominal: quatro faixas argolas (fêmea) costuradas horizontalmente na 

peça e posicionadas duas de cada lado, medindo, cada uma, aproximadamente, 15cm 

(quinze centímetros) de comprimento por 5cm (cinco centímetros) de largura. 

e) Fechamento das faces externa e interna das partes frontal e dorsal da capa feito pelas 

bordas, do lado interno, de modo a formar um compartimento interno, tipo envelope, 

para permitir que os painéis balísticos possam ser inseridos e removidos para limpeza. 

Essas aberturas devem ser dotadas de sistemas de fixação faces gancho e argola, sendo a 

face argola voltada para o corpo do usuário; 

f) Etiqueta do fabricante costurada nas capas frontais e dorsais, na parte inferior interna, por 

dentro do envelope, ao centro, aproximadamente 1cm abaixo da costura do sistema de 

fixação, contrária à face de contato com o corpo do usuário, onde deverão conter as 

informações exigidas na Portaria nº 18 de 19/12/2006 / MD e, no que couber, norma NIJ 

Standard 0101.04, em português, impressa/gravada de modo que não venha desaparecer / 

desbotar durante todo o prazo de garantia do colete; 

g) Costuras de confecção das capas realizadas com linha de poliéster nº 60 (titulagem 

comercial), ou melhor, sendo o fechamento das faces externa e interna das partes frontal e 
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dorsal feito pelas bordas, do lado interno, em máquina overloque; costuras retas realizadas 

em máquina reta de ponto fixo 301 utilizando de 3 a 4 pontos por centímetro; e costuras 

de reforço da junção das tiras de regulagem feitas em máquina eletrônica modelo travete 

(costuras retas e em zig-zag que fazem o travamento para que nunca se desfaça). 

 

3. REQUISITOS GERAIS: 

Ademais das exigências anteriores, os coletes deverão atender os seguintes requisitos: 

a) Estarem em conformidade com os requisitos avaliados pelo Exército Brasileiro, conforme 

determina a Portaria nº 18 de 19/12/2006 / MD, tendo sido considerados aprovados nos 

testes de trauma (P-BFS) e de limite balístico (BL), de acordo com a metodologia 

constante na norma NIJ STD 0101.04 (revisão A) datada de junho de 2001, testada e 

aprovada pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro; 

b) Possuírem RAT (Resultado de Avaliação Técnica) e ReTEx (Relatório Técnico 

Experimental) emitidos pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio do CAEx 

(Centro de Avaliações do Exército), devidamente apostilados ao TR (Título de Registro) 

do fabricante, a fim de que seja possível comprovar a sua aprovação; 

c) Possuírem garantias de que em condições normais de uso os painéis, incluindo seus 

revestimentos e identificações/etiquetas tenham vida útil (validade) mínima de 6 (seis) 

anos. Para as capas externas deverá ser dada garantia mínima de 12 (doze) meses contra 

defeitos de fabricação e matéria-prima.  

I. As reinvindicações de garantia de qualquer classe serão consideradas nula caso o colete 

(ou partes dele) tenha sofrido alterações, danos ou modificações físicas de qualquer tipo 

causado pelo uso incorreto, abusivo ou negligente em decorrência da não observância 

das recomendações de uso do fabricante; 

II. Será admitida que a data de fabricação gravada nas etiquetas seja de, no máximo, 2 

(dois) meses anteriores à data de entrega do produto.  

d) Estarem em conformidade com os requisitos destas especificações, comprovado mediante 

apresentação de 1 (uma) amostra tamanho G para fins de avaliação e testes a serem 

executados por equipe técnica designada; 

e) Serem embalados, individualmente, em saco plástico resistente, acompanhados de manual 

ou cartão com informações de uso, conservação e limites do material, em língua pátria, no 

formato de livreto, confeccionado com papel de qualidade. Na sequência, deverão ser 

embalados coletivamente em caixas de embalagem externa/coletiva com no máximo 10 

(dez) coletes. As embalagens externas deverão ser de qualidade e resistentes, que 

ofereçam proteção ao material constitutivo contra ação de agentes externos que possam 

danificar o produto, sendo devidamente identificada na parte externa com etiqueta 

autocolante contendo dados similares ao da etiqueta dos painéis balísticos, posicionada em 

local visível, de fácil leitura, identificação e individualização do produto. 

http://www.dfpc.eb.mil.br/index.php/publicacoes/category/4-protetores-balisticos?download=75:portaria-n-18-dlog-19-de-dezembro-de-2006-coletes-a-prova-de-balas

