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RESUMO 

MORAIS, ANTÔNIO CARLOS DE; O Uso do Colete de Proteção Balística pela 
PMPR: Análise Critica. O presente b1:;1Scou €v1denciar ~ais as impHcações 
do uso ostensivo e do uso dissimulado colete proteção balística; foi 
hípotetizado que os policiais-militares, em sua atividade de linha, teriam uma maior 
segurpnça com o uso dissimulado do de proteção balística, No intuíto de 
identificar os elementos que comprovassem tal assertiva, utilizou-se como 
instrumento de pesquisa questionários aplicados à especialistas sobre o assunto, 
fabricantes de coletes de proteção balística e a tropa que utiliza tal equipamento; 
além .da análise de conteúdo biblJográfico que trata a respeito do tema Os 
resultados obtidos mostraram que há uma forte tendência nas polícias do Brasil, pelo 
uso dissimulado do colete de proteção balística, a exemplo do que se observa nas 
mais modernas polícias do mundo, uma vez que através da opinião dos 
especialistas e dos fabricantes de coletes, o uso dissimulado apresenta inúmeras 
vantagens. Os resultados de pesquisa obtídos com o efetivo operacional 
demonstram que possuem consciência da importância do uso do colete de proteção 
balística, mas questionam quanto ao seu conforto e seu uso compartilhado, é fator 
inibidpr do uso dissimulado, por uma questão de hjgiene; portanto estes resultados 
mostraram que o uso do colete de proteção balística na atividade operacional é 
extremamente necessárío, como um equipamento de proteção individual, tendo em 
vista que sua correta utilização, comprovadamente salva vidas. Assim, foi 
constatado de forma real e significante, há a necessidade de direcionarmos a 
tropa para o uso dissimulado do colete de proteção balística, além de se efetuar 
trabalhos junto aos fabricantes, para a busca de novas tecnologias na confecção 
desses coletes de proteção balística, buscando um maior conforto para seu usuário. 
PALAVRAS-CHAVE: Colete Proteção Balística~ Uso rnssimu!ado; Uso 
Ostensivo. 



2. METÇ)DOLOGIA 

O estudo realizado se caracteriza como descritivo qualítatívo. Descritivo na 

medida em que o essencial deste estudo "reside no desejo de conhecer a 

comunidade (interna), seus traços característicos, sua educação. O estudo descritivo 

pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade". 

É qualitativo, por se adequar melhor questões em estudo, cujo objetivo 

será investigar junto ao público interno da Corporação, onde, sob a ótica dos 

usuários e especialistas no assunto, abordam e colocam suas opiniões a respeito do 

uso do colete de proteção balística, e verificar até que ponto isso poderá prejudicar a 

operacipna!ídad,e tropa. 

Optamos por abordar urna Unidade Operacional, o 17º Batalhão de Polícia 

Militar, situado no município São José Pinhais/PR, em virtude de o mesmo 

ser possuídor de um índice considerável de ocorrências com confrontos armados, 

conforme Anexo 20. Irão fazer parte desta pesquisa os políciais-mi!Jtares envolvidos 

na atividade de linha da Polícia Militar (policiamento ostensivo geral). 

Dentro dos objetivos específicos pesquisa, como prjmeíro objetivo 

específico verificamos o grau importância dado ao uso do colete de proteção 

balística pela tropa operacional da Piv1PR, para isto aplicamos questionários ao 

efetivo operacional do 1 T" BPM, para que o mesmo se manifestasse a respeito do 

assunto trazido baila neste estudo. 

Como segundo objetivo específico, analisamos a opinião dos especialistas 

sobre o uso do colete de proteção balística de forma ostensiva ou dissimulada. Para 

tanto, efetuamos entrevistas não presenciais, enviando através de e-mail, uma 

entrevista semi-estruturada, que tais profissionais.se pronunciassema respeíto, 

sendo composto por oficiais da nossa Corporação e de outras Co-lrmãs, que 

possuem conhecímento a respeito do tema abordado, _para que possam expressar a 

realidade de suas Corporações, verífícando também quais suas diretrizes tomadas. 

Unidades da Federação questíonadas: 

1) Polícia Militar da Bahia 

2) Polícia Militar do Distrito Federal 

3) Policia Militar do Espf rito Santo 



4) PoHcia Militar do Mato Grosso do 

5) Polícia Militar de Minas Gerais 

6) PoJícia MHitar do Paraná 

7) Polícia Militar de Pernambuco 

8) Polícia Militar do Rio de Janeiro 

9) Brigada Militar do Rio Grande do 

1 O) Policia Militar de São Paulo 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

Desde que o primeiro homem das cavernas golpeou duramente seu 

semelhante, os combatentes sonharam tornarem-se imunes às armas de seus 

oponentes. A primeira proteção que se tem notícia no campo bélico foi o escudo; 

peça presente desde os tempos pré-históricos, evoluiu e ainda hoje contínua 

evoluindo. 

Originalmente, os escudos eram feitos de couro, endurecido de formas 

várias e, posteriormente, passaram a ser fabricados de madeira, ao mesmo tempo 

em que as pontas das flechas passavam a ser feitas de pedra e aíguns metais. Com 

o desenvoivimento da metaíurgia primitiva, começaram a surgir os primeiros escudos 

de bronze e, logo após, de ferro. 

Com esse prévio entendimento, a armadura dos cavaíeíros medíevaís deve 

- logicamente - ser entenáida como o natural sucessor do escudo; por assim dizer, 

um escudo do corpo inteiro. 

Capacetes e blusas feitas de correntes metálicas minúsculas, as chamadas 

malha,S ou cotas, foram os companheiros das primeiras e parciais armaduras, dos 

ainda presentes escudos, principalmente durante a Baixa idade Média. Conforme as 

armas da época (arcos & flechas, espadas, facas, machados de guerra e maças) 

começaram a sofisticar-se, as armaduras parciais e seus compiementos - malhas 

metálicas, capacetes e escudos - tornaram-se mais espessos, pesados e 

desconfortáveis. 

Ainda no fim do século XII, os cavaleiros iam para os campos de batalha 

totalmente "enclausurados" dentro de suas armaduras e" para acompanhar essa 

evolução de proteção e conseqüente maior peso, assim foram aprimoradas raças de 

cavalos maiores e mais resistentes, sendo que a medieval tecnologia voltou-se para 

o desenvolvimento das selas e estribos, única forma de manter-se os guerreiros em 

seu lugar. 

Com todos esses progressos racionais, há relatos de que certas armaduras 

de combatentes medievais de maior estatura, normalmente corpulentos, chegavam a 
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pesar 150 (cento e cinqüenta) quilos! Alguns autores internacionais afirmam terem 

existido armaduras com mais de 200 (duzentos) quilos! 

Na verdade, uma armadura modesta pesava, no mínimo, 40 (quarenta) 

quilos e tem-se que a média era cerca de 60 (sessenta) quilos descontando-se o 

escudo, ainda enormemente grande, quase da altura do guerreiro, Assim, os 

cavaleiros em armaduras tinham que ser colocados em suas selas e, em diversas 

batall')as, mais cavaleiros morreram sufocados na lama dos campos de batalha do 

que de ferimentos, pois - ao caírem de seus cavalos - o peso e a rigidez das 

armadl\fas tornava impossível que se reerguessem. 

O declínio do uso de armaduras medievais antecipou a renascença 

européia e foi motivado pelo maior desenvolvJmento tecnológico dos arcos e das 

flechas, lanças e balestras e não das armas utilizando as primeiras experiências com 

a pólvora como propelenie de seus projéteis. Neste ponto, devemos lembrar que as 

primeiras armas de fogo eram projetadas para lançar pedregulhos e/ou projéteis 

esférí9os, com pouco ou nenhum _poder perfurante das grandes blindagens 

metálicas da época. As balestras e os arcos, a distância de até 30 metros, utilizando 

pontas de aço em suas flechas, eram suficientes para _penetrar as armaduras. 

É bem verdade que, ocasionalmente, partes das armaduras e cotas eram 

usadas, mas o único item desse vestuário de guerra que sobreviveu e foi 

apertei9oado na Europa foi mesmo o capacete, derivado diretamente dos e!mos dos 

cavaleiros. 

Nos finais do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX, o 

"desi9n" dos projéteis das armas deJogo estabilizou-seno que concerne às portáteis 

e os cientistas e inventores concentram-se mais no desenvolvimento de novos 

sistemas de disparo e rs~cuperação semi e completamente automática e um novo 

propelente, a pólvora branc-a, embora os projéteis tivessem tido alguma evolução. 

O advento da 1 ª guerra mundial assistiu também a uma completa ignorância 

quanto à proteção pessoal do combatente, ignorância esta que havia se acentuado 

desde as Guerras . Napoleônicas, onde somente um ou outro soldado utilizava, no 

máximo, um peitilho metálico. Igualmente sucedeu com as tropas da 2ª Guerra 

Mundi.al: despreza-se totalmente o conceito de proteção _pessoal ao soldado no 

tocante a coletes que ele poderia usar. 
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Em algum momento pouco antes do.inicio da Guerra da Goréia, o "conceito 

da armadura" renasceu, sem dúvida reflexo do desenvolvimento de novos aços, 

ligas metálicas e fibras plásticas, cujas caracteristlcas podiam1 deter .Projéteis de 

baixa velocidade. 

Desse estágio tecnológico e de renascimento do conceito de proteção a 

áreas mais vulner13veis do soldado moderno1 nasceram as "flak-vests", ou ."flak 

jackets", normalmente pesados jaquetões destinados a proteger o combatente de 

estilhé)ços .de granadas. couraça utilizada por alguns soldados norte

americanos era composta de fibra de vídro laminada e placas de resina, por sua vez 

inseridas em roupas (casacões) bastante acolchoadas. Posteriormente, um tipo de 

nylon, denominado "balístico", passou a se utilizado no "flak jackets". Tanto o tipo 

primeiro, quanto o posterior, eram aptos a bloquear projéteis de baíxa velocídade, no 

caso, fragmentos de granadas de diversos tipos. 

Quando distúrbios civis e as armas de fogo mais potentes e grande 

capacidade de tíros passaram a ocorrer maís freqüentemente, sendo observados por 

policiais urbanos de grandes e médias cidades dos EUA e de países da Europa, 

diversos departamentos começaram a lembrar-se dos "flak jackets" e partiram para 

desenvolvei diversos tipos de melhores escudos, capacetes e até um resquício das 

couraças e peitílhos da Idade Medíeval, somente agora confeccionados em material 

plástico resistente a golpes e impactos vários. 

Somente na década de 60 é que foram descobertas fibras que trouxeram à 

existência a moderna geração de equipamentos de _proteção balística, o mais 

dissimulado possível. 

Durante a década de 60, nos EUA, o país testemunhou um dramático 

aumento de casos de ocorrências fatais com .POiiciais. De 1966 a 1971 o número de 

policiais mortos em cada ano maís que dobrou, de 57 para 129. por esta razão, ou 

seja, o rápido incremento dos casos de fatalidade de policiais e, J)or reconhecer que 

a maioria dos homicídios foi infligida por armas de fogo, o Instituto Nacional de 

Justiçp. (NIJ), iniciou um programa de pesquisas para o desenvolvimento de um 

equipamento de proteção peso leve, que o policial em serviço poderia usar em 

tempo integral. 

De todo o equipamento desenvolvido e avaliado nos anos setenta pela NIJ, 

uma de suas mais significativas realizações era o desenvolvimento de um colete de 
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proteç~o balistica que empregava o KevJar como tecido balfstíco. Jrnnkamente o uso 

pretendido para a fibra deste tecido era que ela substituísse o aço em pneus de 

automóveis. 

A pesquisa e o programa de desenvolvimento era formado por uma equipe 

que envolvia as mais avançadas organizações de desenvolvimento tecnológico e de 

inovação, tanto privadas como governamentais de todo pafs. 

Realmente, a grande revolução no desenvolvimento moderno dos tecidos 

balísticos viria dos laboratórios da DuPont Advanced Fibers Systems, sendo 

conhecido pelo nome de Kevlac O Kevlar foi criado na década de 60 e apenas em 

1972 tornou-se comercialmente disponível. Sendo uma fibra do tipo aramida, o 

Kevlar foi originalmente desenvolvido com a flnalídade de reforçar a "cinta" dos 

pneus radiais, em breve, porém, sendo aplícada em cabos e artefatos destinados à 

confecção de embalagens de segurança, terminando por derivar-se quase que 

totalmente para a confecção de coletes de proteção. 

Inicialmente a Du Poní desenvolveu dois tipos de fibras, o KevJar-29 e o 

Kevlar-49. Embora ocasionalmente se use a combinação dos dois tipos para a 

confeçção de colete de proteção balística, o mais utilizado é o kevlar-29, utilizado em 

geral nos coletes de proteção balística, por ser ele mais rígido, é 5 vezes mais 

resisti;:inte a impactos que o aço convencionai; 1 O vezes mais que o aJumínio e com 

uma densidade de cerca da metade daquela encontrada na fibra de vidro habitual. 

Além 9isso, não se funde e pode ser usado sem degradação em temperaturas que 

vão até nfveis insuportáveis pelo corpo humano; não incandesce; sendo uma fibra 

muito fl~xível, tornou-se possível de ser costurada e inserida em vestes comuns. 

Em 1988, a Ou Pont lançou a segunda geração da família Kevlar, 

denominado Kevlar-129. Este novo material é mais forte, leve e flexível, o que o 

credencia como ideal para coletes de proteção balística. 

Apesar de poder ser considerado 100% eficaz na proteção a projéteis, 

dependendo do nfvel utilizado em relação aos calibres previstos, o Kevlar é apenas 

cerca de 90% protetor quanto a ser atingido por objetos perfuro-contundentes, tais 

como lâminas tipo estilete, adagas, furadores de gelo, pontas de flecha do tipo 

competjção, etc. 

O desenvolvimento do colete pelo Instituto Nacional de Justiça (NIJ) foi 

esforço de quatro fases que durou vários anos. A_primejrafase consistiu em provar 
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se o tecido balístico de marca registrada Kevlar poderia parar uma bala de chumbo. 

A segunda fase envolveu a determinação do número de camadas de material que 

seria recessárío para prevenir a penetração por _projéteis de velocidade e calibres 

variados e desenvolver um protótipo que protegesse policiais contra as ameaças 

mais çomuns, as munições .38 Especial e a .22 Long Rifle. As munições de 9 mm, 

.45 e .32 também eram pesquisadas. 

A terceira fase da iniciativa envoiveu a prova médica para determinar o nívei 

de de,Sempenho do colete de proteção balística que seria necessário para poupar 

vida de policiais. Era claro para os pesquisadores que quando um projétil era parado 

por um tecido flexível, o impacto e trauma resultante dele deveriam ocasionar uma 

contusão de baixa intensidade, que na pior das hipóteses, poderia matar se 

danificasse órgãos críticos (trauma fecJiado). 

A fase final envolveu o monitoramento da vestibilidade e efetividade. Entre os 

fatores avaliados estava o conforto~ quando usado durante um dia completo de 

trabalho, sua adaptabilidade em extremas temperaturas e sua durabilidade por 

longos períodos de uso. Os testes mostraram que o colete deveria ser usado sem 

restringir os movimentos do policial e, mais importante, sem restringir a sua própria 

eficáci&. 

O padrão do Instituto Nacional de Justiça (NIJ) para coletes de proteção 

balístiça policial ganhou aceitação mundial como um paradigma_para julgamento da 

efetividade de um determinado equipamento tomado como modelo. Todas as 

peculíaridades das fases de desenvolvimento do programa foram dirigidas _para a 

proteção da vida do policial de rua. 

3.2 PADRÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE JUSTIÇA (NIJ) - EUA, PARA A 

RESISTÊNCIA BALÍSTICA DOS COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA DE USO 

POLICIAL 

O objetivo desse padrão é estabelecer os requisitos mínimos de desempenho, 

além dos métodos de testes para verificar a resjstência balística dos coletes de 

proteção balística de uso policial, cujo objetivo é proteger o tronco contra tiros de 

arma de fogo. 
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A primeira norma padrão do NIJ, a de código 01.01.00, que se refere à 

resistência balística do colete de proteção balística policial, foi publicada em março 

de 1972. primeiro padrão se preocu_pou com exigências em relação à 

resistência quanto à penetração do colete por um projétil e definiu três níveis de 

proteç,ãn em relação aos mais variados típos de ameaça. O fato de se o colete pode 

ou não prevenir dano de trauma fechado não era cogitado. 

A próxima norma padrão (01.01.01) publicada em dezembro de 1978 levou 

em consideração a pesquisa sobre trauma fechado e o comprometimento do colete 

quando molhado. 

A norma padrão 01.01 publícada em março de 1985, modificou a norma 

padrão anterior para levar em a suscetibiiidade do equipamento em a 

tiros em ângulo e múltiplos. 

A norma padrão atual 01.01.03, publicada em abril de 1987, passa a conter 

etiqueta de .exigência de pureza, critérios para aceitação e especificação jnterna de 

medida e identificação. 

Desde a introdução da norma padrão 01.01.03, houve avanços consideráveis 

em relação aos materiais de coletes, tecnologia de desenho., ameaças aos _policiais e 

métodos de testes e procedimentos. As rnvisões futuras do padrão pretendem 

incorporar essas mudanças, de modo a assegurar maior segurança. O 

desenvolvimento de métodos de teste para verificar o contínuo desempenho de 

coletes atualmente em uso também será incrementado. 

3.2.1 Classificação de níveis de proteção dos coletes de proteção balística 

A norma padrão NIJ 01.01.03 classmca em seis tipos os coletes de proteção 

balística, e um sétimo tipo especial, como se vê adiante: 

a) Tipo 1 (. 22 LR; . 38 Especial): equipamento protege contra munição 

.22 longa para rifle, de alta velocidade, em projéteis de chumbo, com 

massas nominais de 2,6 g (40 gr), a uma velocidade de impacto de 320 

m/s (1 050 ft/s) ou menos e contra munição .38 Especial esférica de 
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chumbo, com projéteis de massas nominais de 10.2 g (158 a.uma 

velocidade no momento de impacto de 259 m/s (850 ft/s) ou menos. Ele 

também provê proteção contra munições de calibre .25 e de armas de 

porte pessoal. O colete de proteção balística tipo l é leve. Este é o mínimo 

de proteção que todo policial deveria ter e de cujo uso jamais deveria 

prescindir em qualquer hora enquanto estivesse em serviço. O colete Tipo 

1 era o equipamento de uso durante a demonstração do projeto NIJ nos 

meados da década de 70. A maioria das corporações policiais hoje, no 

entanto1 optou por um nJvel mais alto de proteção, _por causa das ameaças 

crescentes. 

b) Tipo li-A(. 357 Magnum de velocidade baixa e 9mm): Este equipamento 

proteç;e contra munição .357 Magnum de projéteis semi-enjaquetados de 

ponta de chumbo, com massas nominais de 10.2 g (158gr), a uma 

velocioade de 381 m/s (1.250 ft/s) ou menos e contra munição de 9mm 

toda enjaquetada, com massas nomínais de 8.0 g (124 gr), a uma 

velocidade de impacto de 332 rn/s (1.090 ft/s) ou menos. Também provê 

proteção contra ameaças como contra muníção .45 Auto, .38 +P Especial 

e algumas produções distintas em calibre ,357 magnum e 9mm, bem como 

também as ameaças contidas no colete típo 1. O colete de proteção 

balíst!,ca típo li-A é equipamento _para uso em tempo integral por parte de 

políciaís de rua, particularmente aqueles que, buscam proteção contra 

m~nição de baixa veJocidade .357 Magnum e 9mm. 

e) Tipo li (. 357 Magnum de velocidade alta e 9mm): Este equipamento 

proteg.e contra munição .357 Magnum. de projéteis semi..,enjaquetados, de 

ponta suave, com massas nominais de 10.2 g (158gr), a uma velocídade 

de 445 m/s (1.395 ft/s) ou menos e contra munição de 9mm toda 

enjaquetada, com massas nominais de 8.0 g (124 gr), a uma velocidade 

de impacto de 358 m/s (1.175 fl/s) ou menos. Também _provê proteção 

contra outras cargas em calibres .357 Magnum e 9mm, como também 

ações de ameaças como contra os equipamentos colete Tipo i e Tipo li-A 

O colete de proteção balística tipo li é equipamento para uso em tempo 

integr,al por parte de policiais de rua, particularmente aqueles que, buscam 

proteção contra munição .357 Magnum de Alta Velocidade e 9mm. 
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d) Tip9 lll-A (. 44 Magnum e 9mm disparado por Submetralhadora)~ Este 

equipamento protege contra munição .44 Magnum, com projéteis de 

chumbo semícanto vivo~ com cheques de gás, com massa nominal de 

15,55 g (240 gr), a uma velocidade de 426 m/s (1.400 fl/s) ou menos e 

contra munição de 9mm, com .projéteis todo enjaquetado por metal, com 

massas nominais de 8.0 g (124 gr), a uma velocidade de impacto de 426 

m/s (1.400 ft/s) ou menos. Também provê proteção contra a maioria 

armas de fogo, como também contra as ameaças contidas nos coletes do 

tipo 1, JJ-A e il. O colete de ,proteção balistica tipo llJ-A,provê o nível mais 

alto de proteção atualmente disponível coletes dissimulados e é 

geralmente satisfatório para uso rotineiro em muitas situações. No entanto, 

as polícias localizadas em ciimas quentes e úmídos, devem precisar 

av~líar o emprego do IU-A cuidadosamente, 

e) Tipo UI (Rifle de Alto Poder): Este equipamento de proteção balística, 

normaJmente de construção dura ou semi-rígida, protege contra munição 

7.62mm, de projéteis totalmente enjaquetados por metal (com a 

denominação militar norte-americana de M80), com massa nominal de 

9.7g (150 gr), a uma velocidade de impacto de 838 m/s (2.750 ft/s) ou 

meno~~ Também provê ,proteção contra ameaças como a munição 223 

Remíngton (5.56mm FMJ), munição de Carabina .30 FMJ e calibre 12, 

tanto quanto ameaças suportadas pelos coletes Tipo 1 ao Ili-A 

O colete de proteção balística Tipo Ili é recomendado para situações 

tátícap quando a ameaça requer tal proteção, tais como confrontações de 

barricada, que envolvam esses tipos rifles. 

f) Tipo IV (Rifle Ação Penetrante contra Armadura): Este equipamento de 

proteção balística, protege contra munição de calibre .30-06 que perfura 

armadura (com a denominação mHitar norte-americana de APM2), com 

massa nominal de 10.8g (166 gr), a uma velocidade de impacto de 868 

m/s (?.850 ft/s) ou menos~ Também provê proteção contra ameaças 

suportadas pelos coletes Tipo 1 ao Ili. 

O colete de proteção balistica JV ,provê o nível mais alto de proteção 

atualmente disponível. Freqüentemente usa materiais cerâmicos. Tais 

materi.aís frágeis em sua natureza e podem resistir a somente um 
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único tiro, pois o material cerâmico tende a se separar quando golpeado. 

Assim como o Tipo 111, o Tipo IV só é recomendado para situações táticas 

quando a ameaça requer tal proteção. 

g) Tipo Especial: Um comprador que tem exigência especial para um nível 

de prpteção, diferente dos acima citados níveis de ameaça padrão, deve 

especificar os testes exatos e indicar as velocidades mínimas de impacto a 

serem usadas como padrão que dirjgirá todos os testes. 

Vale a pena ressaltar que a ameaça balística que um projétil representa 

depende, dentre outras coisas, de sua composição, formato, calibre, massa, ângulo 

de incidência e velocidade de impacto. Devido à grande variedade de cartuchos 

diferentes disponíveis de um mesmo calibre" e devido à existência de munições 

recarregadas, os coletes que impedem a penetração de um projétil de teste do 

padrãp podem.não impedir a penetração de outros _projéteis do mesmo calibre. Por 

exemplo, um colete que impede a penetração de um projétil de teste .357 Magnum 

pode ou não impedir a peneiração de um proj.éUI de teste .357 Magnum de Alta 

Velocidade. Em geral, um colete que impede a penetração de um determinado 

projétil de chumbo pode não resjsfü à penetração de outros _projéteis de mesmo 

calibre, com estrutura ou configuração diferentes. A munição de teste especificada 

nesse padrão representa as ameaças comuns contra policiais no cumprimento da 

lei. 

As placas de trauma são dispositivos que podem ser acrescentados aos 

coletE?s" sobre uma área localizada, para incrementar a proteção do usuário contra 

lesões traumáticas sem penetração. As placas de trauma podem ser fabricadas a 

partir de materiais rígidos como o metal envoJto em borracha ou tecidos balísiicos, 

ou de diversas camadas de tecidos balísticos semelhantes a um enchimento. Alguns 

fabricc;mtes chegam mesmo a embutir as _placas de trauma nos próprios coletes. 

Ressalta-se que, quando do teste de um colete, a deformação do apoio do material 

não deye exceder 44mm. 
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TABELA 1 - RESUMO DOS TESTES EFETUADOS NOS COLETES DE 

PROTEÇÃO BALÍSTICA 

REQUISITOS DEDESBllPENHO 
-- -------- --- - -----

Munição Massa 'Velocidade Tiros certeiros Profundidade 
de 

Proteção 

iiÂ .357 Magnum 
jSP 

'nominal 
do 

Projéfü 

·--ccc.• cc=='===-~~----" 

9mm 
FMJ 

* * 

LEGENDA: 

mínima 
exigida 

425 m/s 

358 m/s 

426 m/s 

838 m/s 

868 m/s 

* 

exigidos 
por parte de 

máxima 
de 

proteção de deformação ·· 
colete em 
ãnguio de 

incidência de · 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

44mm 

--•----=-=-=-o-_-·,~--=------

44rnm 

44mm 

44mm 

44mm 

exigidos 
por parte de 
proteção do 

colete em 
ânguio de 

2 

2 

2 

o 

o 

1 

AP (Armor Piercing) FMJ (Full Metal Jacket) 

1 

Projéti1--Perfurante Metal Encamisado 

1 JSP (Jacketed Soft Point) 

\encamisado de Ponta~acia 
SWC (Semi-Wade.cutter) 

Ponta Achatada 

*Esses itens devem ser especificados pelo usuário. 

FONTE: Guia de Seleção e emprego de COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA para policiais. 

TAURUS_ NIJ Guia 100-98. 
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3.2.2 Exigências de Desempenho do Padrão NIJ para coletes de proteção balística 

As exigências de desempenho do padrão NIJ - 0101.03, que foram 

desenvolvidas com a ativa participação dos fabricantes de coletes de proteção 

balística, asseguram que cada tipo de equipamento proverá um nível mínimo de 

proteçã9 balístico bem definido. 

A Tabela 1, reproduzida do padrão, identifica os projéteis específicos com 

velocidade de impacto para avaliar a resistência de cada tipo de colete_ 

Dos coletes Tipo 1, li-A, li e Ili-A são requeridos que previnam a penetração 

do impacto de seis projéteis a velocidades e localizações especificas, Dois dos 

impactos em cada sucessão de seis tiros, devem estar a um ângulo de 30º. Além 

disso, a deformação do apoio do material (uma medida de proteção do trauma 

fechado) não deve exceder 44mm. O material considerado adequado para o suporte 

é a argila de modelagem Roma Plastilina nº. 1 que deverá estar contida em um 

bloco único de pelo menos 10,2 cm, de espessura e de comprimento e largura 

suficientes (aproximadamente 61 _x 61 cm), para apoiar completamente à parte do 

colete a ser testado, estando previamente acondicionado por pelo menos 3 horas 

em uma temperatura de 15º a 30º C, e deve ser moldado de modo a não ficar com 

nenhum vácuo. O máximo de deformação permitida no material de fixação do colete 

foi determinado por uma série extensa de medidas e experiências administradas por 

um time de peritos médicos. Este limite assegura proteção de trauma fechado, que 

surge de um impacto que acontece em cima de órgãos vitais. o colete de proteção 

balística deve satisfazer estas exigências nas condições secas e molhadas. 

As exigências dos coletes Tjpo IU, são idênücas a estas acima, a não ser pelo 

tipo de munição especificada e todos os seis impactos de teste que são incidentes 

de form,a perpendicular à superfície do.equipamento, 

É exigido do colete Tipo IV resistir à penetração de um único tipo de munição 

(perfurante de armadura) e dele só se pretende a prevenção de penetração de um 

único impacto perpendicular. 
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3.2.3 Teste de Equipamento Molhado 

Certos tecidos balísticos perdem a eficiência de resistência balística quando 

molhados, mas recuperam completamente a eficiência balística quando tornam a 

secar. Testes de laboratórios em coletes empapados em água mostraram uma 

reduç~o em eficiência balística de mais que 20 por cento, comparado a coletes 

secos. A causa deste fenômeno não é conhecida, mas há uma teoria que a água 

age como um lubrificante que permite ao projétil atravessar as fibras mais 

facílmente. 

3.2.4 Tiros em Ângulo Efetuados em Coletes Proteção Balística 

Todos os coletes do tipo 1 ao tipo Ili-A são exigidos resistência à penetração 

de projéteis que golpeíem a um determinado ângulo sua superff ele, porque as 

probabilidades de impacto exatamente perpendiculares à superfície são baixas. 

certos tecidos são balistlcamente menos eficientes por volta de até 20 por cento, 

quando o ímpacto é em ângulo. O colete de proteção balística tem que garantír o 

nível avaliado proteção sem se importar com o ângulo de impacto_ 

A figura 1 da norma NIJ, mostra a montagem do teste para a prova balística 

de colete de proteção balística. cronógrafo mede a velocidade do projétH para 

assegurar que cada circuito do teste esteja dentro do requerido pelo padrão. O 

equipamento a ser testado está. preso a um material de apoio de cuja consístêncja 

há controle específico, como já visto. 

FiGURA í - PROVA BALÍSTICA DE COLETE 

I~ !f w!:on (6) 

\ 

Fonte: Norma NIJ 0101.03 

A, 5 m L h-A !1 

and !l\-A n:rMor~ '5 m 
for l'ff.'I~ ltt .an.d IV ennors_ 

B · 2 m min1murr, 

PROTEÇÃO .BALÍSTJCA 

í. Suporte 
2. COLETE DE PROTEÇÃO 

BALÍSTICA 
3. .Linl:la .de voo 
4. Gatilho de Fim 
5. Gatilho de início 
6. Arma de teste 
7. Cronógrafo 

A-5m para os coletes Tipo, 1, li, li-A 
e Ili-A; 15m para os coletes Tipo Ili e 
!V. 
B - Mínimo de 2m. 
e --CercaJie 0,5a 1,5m. 
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A figura também da norma N mostra as localizações gerais de pontos de 

impacto para cada circuito na sucessão seis tiros para 

especificada, como mostra .a.figura 1, em cada tipo de coJete 

tipo de munição 

proteção balística 

que é testado. deformação da massa colocada atrás do colete quando do impacto 

do primeiro tiro (localização 1) é medido para determjnar se esta conforme o exigido 

para o trauma fechado ( 44 mm no máximo). Em seguida à medida de deformação, o 

colete é reposicionado na massa que não é aJisada ou modificada os cinco tiros 

restantes, dois dos quais (localização 5 e 6) a um ângulo de 30 graus em relação à 

superficie do colete. colete não é me)(ido durante os últimos cinco disparos para 

que se avalie a proteção contra golpes múltiplos. 

O colete de proteção balística é testado enquanto seco e depois de ser 

borrífado com uma quantidade medida de água por 3 minutos em cada lado antes de 

ser mçmtado na massa. 

FIGURA 2 - LOCALIZAÇÕES GERAIS DE PONTOS DE IMPACTO PARA CADA 
CIRCUHO NA SUC-ESSÃO SEIS TfROS. 

FONTE:.NorBa NlJ Oí01.03 

3.3 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

BALÍSTICA 

DE PROTEÇÃO 

Para começarmos a compreender o funcionamento dos painéis balísticos, 

imagine diversas varas de madejra. Com seu punho você poderá quebrá-las uma de 

cada vez. Se forem amarradas juntas em um pacote, nenhuma ou apenas as 

primeirqs sofrerão algum tipo de dano enquanto que as demais permanecer.ão 

intactas. 
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Parar o projétil é somente . parte do problema. Os painéis não possuem 

elasticidade considerável, e, dessa forma, são dispostos em camadas com o objetivo 

de romper-se ao impacto do projétil, envolvendo-o, e com isso absorvendo 

gradativamente sua energia, ao mesmo tempo em que esta mesma energia é 

transfwida aos demais painéis e ao corpo. Este impacto no corpo é chamado 

"trauma fechado" e deve ser mantido em um nível tal que dele não decorra nenhum 

ferimento considerável para o usuário do colete de proteção . balística 

Compreendendo isto, nós podemos compreender algumas outras propriedades dos 

coietes. 

Considerando a mesma energia total, um projétil de pequeno calibre, mas 

com alta velocidade penetrará os painéis mais profundamente do que um projétil 

maior e de menor velocidade. Um .357 Magnum disparado de um revólver é 

conseqüentemente mais fácil parar do que um 22 Magnum disparado de um 

fuzil. Além disso, os projéteis constituídos de material mais resistente não deformam 

no impaç;to e não penetram tanto mais que projéteis de ponta macia (softpoint). 

Quando um projétil de arma de fogo golpeía um colete, ele encontra uma 

rede de fibras muito fartes. Estas fibras absorvem e dispersam a energia de jmpacto 

que é transmitida ao colete de proteção balística pelo projétil, que lhe causam uma 

deformação como se transformasse em um cogumelo. Energia adicional é absorvida 

por cada camada sucessiva do material de que é feito o colete de proteção balística, 

até tal tempo que o projétiLpára. 

Porque as fibras trabalham juntas, com a característica balística individual e 

em conjunto com as outras camadas, se torna urna área grande .do vestuário que 

previne a penetração do projétil. Essa característica também ajuda a dissipação de 

força~ que podem causar os danos da não-penetração ( cornurnente chamado de 

trauma fechado) para os órgãos internos. Infelizmente, neste momento não existe 

nenhum material que permita a confecção .de um colete de proteção balística que 

seja definitivo. 

Atualmente, a geração moderna de coletes de proteção balístíca pode 

prover proteção em uma variedade de níveis, que foram projetados para serem 

eficíentes contra a maioria mais comum de munições, ou seja, os de baixa e média 

dispersão de energia. Os coletes projetados par:a suportar fogo de rifle ou são de 

construção semi-rígida ou rígida, há a incorporação de materiais duros como 
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cerâmica e metais. Por causa de seu peso e volume excessivo, não é prático para o 

uso em rotina por patrulheiros e é reservado para o uso em situações táticas quando 

é usado _por pequenos períodos de tempo, quando no confronto com nível mais alto 

de ameaças. 

3.4 MATERIAIS COMPONENTES DOS COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

Normalmente, o colete de _proteção balística é confeccionado de camadas 

múltiplas de tecido balístico ou outros materiais balísticos, montados como painel 

balísticQ. 

As formas pelas quais os painéis balísticos são montados em uma única 

unidade diferem de um fabricante para outro. Em alguns casos as camadas múltiplas 

são cosidas ao redor da extremidade inteira do painel; em outros são cosidas juntas 

em vários locais do painel. 

Alguns fabricantes montam as camadas com costuras verticais e 

horizontais; outros _podem acolchoar os painéis balf sticos. As diferenças entre 

painéis balísticos em produtos de vários fabricantes resultam de conceitos de 

projetos que pretendem alcançar um determinado nJveJ de desempenho balístico1 

com mínimo peso e máximo conforto ou máxima vestibilidade. 

O colete de proteção balistica para uso rotineiro é freqüentemente projetado 

para ser usado embaixo da camisa do uniforme normal. o número de configuração 

de coletes de proteção balística disponível, inclusive coletes especificamente 

projetados para policiais femininos, torna possível para um policial encontrar o 

equipamento satisfatoriamente confortável para a sua rotina, bem como para seu 

gosto ou mesmo aparência. 

Vários fabricantes estiveram envolvidos no desenvolvimento e 

aperf<?içoamento de materiais usados no colete de proteção balística. A DuPont 

desenvolveu por mais de 25 anos produtos para proteção de policiais. 

Sua fibra sintética Kevlar_, desenvolvida em 1965, foi o primeiro material 

identificado para uso na geração moderna de coletes de proteção balística. O Kevlar 

é umq fibra orgânica feita pelo homem, com uma combinação de propriedades que 

permitem alta resistência com baixo peso, alta resistência química e alta resistência 
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a cort~. O KevJar também é piro não derrete, amolece ou fluidifica; e a 

fibra fica inalterada quando imersa na água. 

O Kevlar introduzído no início década de 70, foi a prímeíra geração de 

fibras balf stícas desenvolvidas pela DuPont e muito ajudou a fazer a primeíra 

geração de coletes de proteção balístíca flexíveis. Em 1988, a DuPont introduziu a 

segunda geração da Kevlar, conhecida como Kevlar 129. de acordo com a DuPont, 

este tecido ofereceu uma maior capacidades de proteção balística contra o projétiJ 

9mm FMJ de alta energia. Em 1995, o Kevlar Correctional foi introduzido (material 

resistente à penetração de objetos _perfuro-cortantes), 

A mais nova linha de Kevlar é o Kevlar Protera que a DuPont disponibilizou 

em 1996. A DuPont garante que o Kevlar Protera é um tecido de alto desempenho 

que permite menor peso, mais flexibilidade e maior proteção balística. Sua 

resistência à tração e capacidade de absorção de energia foi aumentada pelo 

desenvolvimento de um novo processo de fiação. 

A fibra _Spectra, inicialmente fabricada pela AlliedSígnal, atualmente 

Honeywell é uma fibra de polietileno uitraforte. O extremamente alto peso molecular 

do polietileno é dissolvido em um solvente e é tomado por uma série de orifícios 

pequenos, chamados "spinnerets". Esta solução é solidificada por esfriamento e a 

fibra esfriada apresenta um gel As fibras Spectra são então usadas para o 

composto Spectra Shield. Uma camada do composto Spectra Shield consiste em 

duas camadas unidirecionais de fibra de Spectra, arrumadas para cruzar um ao 

outro a O e 90 graus de ângulo e presas pela cola de uma resina flexível. Ambos, a 

resina e o conjunto de fibras estão fechados hermeticamente entre duas folhas finas 

de filme de polietileno, que a primeira vista pode ser confundido com a folha de 

plástico que usamos para envolver comida em nossas casas. De acordo com a 

AlliedSignal, o material não tecido resultante é inacreditavelmente forte, de peso leve 

e excelente capacidade de proteção baJística. Spectra Shield é feito de uma 

variedade de estilos para uso em coletes e equipamentos de proteção. 

A AlliedSignal também usa a tecnologia Shield para fabricar outro tipo de 

combinação Shield chamada Gold Shield. Este tipo de proteção Gold Shield é 

fabricada com o uso de fibras de aramida em lugar da fibra Spectra (polietiJeno). 

A família Gold Shield é feita atualmente em três tipos: a Gold Shield LCR, GoldFlex, 
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que são usadas em coletes de proteção baUstica; e GoJd Shield PCR o qual é usado 

no fabrico de coletes duros, como placas e capacetes. 

O outro fabricante, a Akzo Nobel Aramida Products lnc., atualmente Teíjin 

Twaron, desenvolveu várias formas de sua fibra de aramida twaron para coletes de 

proteção balística. Conforme a Akzo Nobel, esta fibra usa 1000 ou mais filamentos 

finamente trançados que agem como uma esponja de energia que absorve o 

impacto de um projétil e dissjpa rapidamente a sua energia pelas fibras adjacentes, 

Porque são usados mais filamentos, o impacto é disperso mais depressa. A Akzo 

reivindica a tecnologia de microfilamentos, que permite o máximo de absorção de 

energia com pesos mínimos, o que aumenta a flexibilidade e o conforto. 

A Akzo Nobel garante que o uso do TWARON em coletes de proteção 

balística diminuí significativamente seu peso global e os torna assim mais 

confortável. A Akzo também sustenta que o cosimento dos painéis feitos de 

camadas de TWARON é em grande parte desnecessário e que a falta de cosimento 

contribui com um peso menor e contato mais suave, enquanto dispõe da mesma 

proteção. 

Outra fibra fabricada para confecção de coletes de proteção balística é a 

Dyneema (uma fibra de polietileno fabricada pela empresa holandesa DSM High 

Performance Fibers B.V.), que tem uma relação de força extremamente alta (a fibra 

com 1mm de diâmetro de Dyneema pode suportar 240Kg de car_ga), é leve o 

bastante, pois flutua na água e tem como característica a alta absorção de energia. 

Todas as fibras e materiais.citados têm uma variedade muito grande de usos, 

além da destinação para artigos de vestuários balísticos. Eles são usados em outros 

tipos dB roupas protetoras e equjpamentos, por exemplo~ em capacetes de fibra e 

skate, componentes de material marinho e aeronáutico, cabos industriais e em 

equipamento recreativo como varas de pescar e raquetes de tênis. Os materiais 

descritos são alguns dos mais comumente utilizados; outros materiais (por exemplo, 

o nylon b.alístico) também podem ser usados, 

A introdução de fibras de alto desempenho diminuiu acentuadamente o peso 

e tamanho do colete de proteção balisíica de .hoje e aumentou seu conforto e 

"vestibílídade". Pode se antecipar que materiais mais novos serão desenvolvidos e 

em conjunto com os avanços adicionais no desenho do colete de proteção balística, 
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a tecroJogia continuará aumentando o desempenho e conforto do colete de 

proteção balística de amanhã. 

Caractedstícas do Kevlar: 

• 5 vezes mais resistente que o aço e 1 O vezes mais que o alumínio; 

• densidade de cerca da metade daquela encontrada na fibra de vidro habítuat 

• não se funde nem incandesce, podendo ser usada sem risco de degradação 

em temperaturas insuportáveis pelo corpo humano; 

• altamente flexível, podendo ser costurada e inserida em coletes comuns, tais 

como camisetas, bonés e até mesmo sutiãs; 

• Velocidade de dissipação de energia em torno de 6800 m/s; 

• não é i mpermeáve l~ perdendo sua eficiência balística quando exposta A 

umidade, devido à ação lubrificante da água, que facilita a entrada do projétil 

e a conseqüente ruptura das placas do material; 

• durabílídade de aproximadamente 2 a 5 anos, requerendo cuidados especiais 

durante a Lavagem, além de necessitarem de repotenciaiízação após 2 anos, 

isto é, um novo banho do verniz hidrorepelente, pois, com a utilização 

contínua dos coleteB de aramida, o ver niz acaba se partindo, permitindo a 

absorção de umidade através do suor do corpo do usuário e da água da 

chuva, reduzindo, como vjmos, seu grau de proteção, 

FIGURA 3 - DISPERSÃO DE ENERGIA NO MATERIAL BALÍSTICO KEVLAR 

FONTE: Du PONT. Informações Técnicas: proteções balísticas. São Paulo, 1995, p. 36. 

A dispersão de energia no material bal f stico Kevlar é majs pontual, isto é, 

atinge uma menor área mais com maior intensidade. Note o formato de estrela na 

fotografia acima. 
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Caracteristicas do Speclra Shield: 

• dez vezes mais resistente que o aço; 

• mais leve que a Aramida, resultando numa maior _proteção com menor 

número de painéis, com peso específico de 0,97, significando que pode boiar 

sobre a água; 

• maior flexibilidade, conseqüente da conformação dos painéis, compostos por 

fios longitudjnais a 0° e 90 °1 não existindo tramas nem costuras, evitando que 

o colete se transforme numa carapaça, reduzindo a mobíiídade do poíícial ; 

• Por não . possuir nenhum tipo de costura, os coletes de Spectra ShieJd 

permitem, quando baieados, que as lâminas perfuradas pelo disparo, sejam 

substituídas sem que se perca por compJeto o equipamento, o que também 

não acontece com os coietes tradicionais: no caso de um disparo recebido por 

um cojete de aramida, o usuário é obrigado a desprezá-lo, pois suas tramas 

são rompidas impossibíiítando sua reutil ização em definitivo; 

• qLJanto à durabilidade, os coíetes confeccionados em Spectra Shieid têm sua 

vida útii por tempo aproximado de 6 (seis) anos; 

• total impermeabilidade, sendo utilizada até nos coietes dos mer.gulhadores 

das tropas especiais dos EUA (SEALS); 

• menor trauma fechado, isto é. menor aprofundamento do colete sobre o corpo 

do usuário {o máximo permitido peias normas americanas é de 44 mm), 

devíd9 a sua maior veiocidade de dissipação de energia do _projétii , de cerca 

de 13400 m/s. 

FIGURA4 - PADRÃO DE rnSP-ERSÃO OE ENERG!ANO SPECTRA .SHJELO 

FONTE: Du PONT. Informações Técnicas: proteções balísticas. São Paulo, 1995, p. 28. 
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O padrão dispersão energia no Spectra Shieid; uma maior e 

de forma mais uniforme, possuindo, com isso, vantagens sobre o Keviar. 

Como demonstra os descritos comparativos acima, as características dos 

coletes confeccionados em fibra à base de polietileno são: altíssima resistência, 

flexibilidade incomparável, impermeabilidade, menor peso, maior durabiiidade1 

menor trauma fechado, etc ... 

Quando falamos em flexibilidade, temos de destacar a conformação das 

lâminas que são usadas nos coletes à base de polietileno. As lâminas são 

compostas por fibras orientadas unídirecionalmente a 0° e 90° graus, não existindo 

tramas nem costuras evitando que o colete se transforme em uma carapaça dura, 

impedindo a boa movimentação do usuário. 

No que tange à resistência a ííquidos, podemos afirmar que se trata de um 

ponto importantíssimo a se avaliar, pois os coietes tradicionais existentes no 

mercado geralmente são confeccionados em fibra de aramida, fibra que para 

ser impermeável recebe uma camada de isolante hidra-repelente, ou seja, um 

verni?. Com a utilização cootínua dos de aramída, o verniz acaba se 

partindo, permitindo a absorção de umidade, do suor do corpo do usuário, da água 

da chuva, de produtos químicos tirando com o _passar do tempo, sua 

propriedade de proteção bal Isto não acontece com os coletes confeccionados 

em fibra à base de polietíleno, pois, o polietileno,. por se tratar de uma espécie de 

plástico, tem uma excelente performance diante de lfquídos e, inclusive, é utilizado 

até nos coletes mergulhadores das tropas especiais dos EUA. 

Outro ponto de fundamental importância a se destacar é o trauma, segundo a 

norma internacional NIJ, o aprofundamento ocasionado por um disparo de arma de 

fogo, em um colete é de no máximo 44 mm, o que tecnicamente chamamos de 

"trauma fechado". Os coletes confeccionados em fibra à base de poUetileno 

proporcíonam uma proteção ínfinítamente superior contra o "trauma fechado", país 

os mesmos possuem fios longítudinais ao invés de tramas, onde a energía da 

munição se dissipa com incrível rapidez, mantendo-se pronunciada por menos 

tempo e ocasíonando um menor aprofundamento, 

Enquanto certas fibras (aramidas) têm a velocidade de dissipação de energia 

em torno de 6.800 m/s, a fibra de polietileno possuí a velocidade de dissípação da 
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energia ,da muniç_ão de t3_4DD mls. Frisando novamente, quanto maior a velocidade 

de dissipação de energia menor o "trauma fechado". 

Por não _possuir nenhum tipo de costura, os coletes confeccionados em fibra à 

base de polietileno permitem, quando baleados, que as lâminas perfuradas peío 

disparo sejam substituídas sem que se _perca _por com_píeto o equj_pamento, o que 

também não acontece com os coletes tradicionais, ou seja, no caso de um disparo 

recebid9 .por um colete de aram ida~ o usuário é obrigado a des_prezá-lo_. _pois suas 

tramas são rompídas ímpossíbílítando sua reutílízação. 

Quanto rà durabilidade __dos coletes _confeccionados ..em libra _à _base .de 

políetileno, devemos relacionar diretamente com o fato de não absorverem líquidos, 

tendo sua vida útil garantida.por 8 (oito) anos. Os coJetes tradjcionajs existentes no 

mercado duram no máximo 6 anos, e requerem cuidados especiais durante a 

lavagem~ além de necessitarem de re_potenciaUza.Ção a_pós 2 anos_, ou seja, um novo 

banho do verniz hidro repelente, quando possível. 

FIGURA 5 - FOTOGRAFIA DE MATERIAIS USADOS NA CONFECÇÃO DE 
COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA _...,,,,.,,..,,..........,,__._..,,, 

FONTE: TAURUS Blindagens Ltda. 
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3.5 SELEÇÃO DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍST!CA 

Os comandantes e chefes de polícias devem se empenhar para encorajar 

seus subordinados a usarem o colete de proteção balística durante todo o turno de 

serviço. Embora os coletes de proteção balística flexíveis sejam projetados 

basicamente para fornecer proteção contra agressão com revólver ou pistola, eles já 

evitaram ferimentos sérios e, possiveimente, fatais em acidentes de trânsito (tanto 

em carros como em motocicletas), agressões físicas com bastões improvisados, e, 

em alguns casos, com facas. 

Uma grande porcentagem de mortes de policiais poderia ter sido evitada se o 

policial estivesse usando o colete de proteção balística na hora da agressão. 

É de suma importância analisar as ameaças que os policiais enfrentam e 

suas próprias armas de trabalho. O conhecimento das armas de rua da área (armas 

apreendidas representam um bom indicador) é extremamente jmportante, pois o 

colete deve ser selecionado para protegê-lo contra a ameaça de rua, ou contra as 

armas de trabalho, em suma, contra a ameaça. que for maior. Estatísticas norte

americanas indicam que na última década um em cada cinco policiais mortos foi 

baleado com sua própria arma. A cobertura compJeta do tronco é. essencial já que é 

comum a morte de um policial em virtude de tiros que o atingem pela lateral, através 

da abertura entre os painéis frontais e dorsais do colete, conforme se verifica no 

Anexo 19 deste trabalho. 

O colete de proteção balística tipo i, apresenta o nível mínimo de proteção 

que um policia! deve ter, e é totalmente adequado para o uso em tempo integral 

Várias organizações que precisam de um nível maior de proteção, que o fornecido 

pelo nível mínimo, usam coletes Tipo LI-A, que são confortáveis o suficiente para 

serem usados em tempo integral, onde a ameaça justifica seu uso, especialmente 

para as organizações que usam armas de trabalho .357 Magnum baixa 

velocidade. O colete Tipo 11, mais pesado e mais volumoso que o Tipo 11-A, é usado 

em ternpo integral pelos policiais de al.gumas organizações, mas é considerado 

inadequado para o uso em tempo integral em alguns locais de clima quente e úmído. 

O col~te Tipo Ili-A, que fornece o nível mais alto de .proteção disponível atualmente 

como colete de proteção balística flexível é, em geral, considerado inadequado ao 

uso rotineiro. Contudo, os policiais que irão se defrontar com uma ameaça terrorista 
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talvez queiram suportar o peso e o volume desse tipo de colete enquanto estiverem 

em serviço. Os coletes Tipo Ili e IV são destinados apenas às operações táticas, 

quando a ameaça justifica esse Upa de.proteção. 

É muito importante que as pessoas responsáveis pela seleção de coletes de 

proteção balística e que todos os policiais que os usem compreendam que não 

existe um colete verdadeiramente "balístico", O uso mtineiro de coletes de proteção 

balística flexíveis adequados reduz significativamente a probabiiidade de ferimento 

fatal, mas é impossível 100% de proteção em.todas as drcunstâncias. a escolha 

do colete de proteção balística representa, de certo modo, um equilíbrio entre a 

proteção balística e à probabilidade de uso. O peso e o conforto do colete de 

proteção baiística flexível é inversamente proporciona! ao nível de proteção balística 

que ele fornece. 

Todas as organizações de polícia devem se empenhar na seleção de coletes 

que o;> .policiais irão usar, segundo os requisitos de proteção balística. para cada 

organização, e devem assegurar que cada policial conheça e entenda a proteção 

que o colete fornece, bem como suas limitações. O colete de proteção bal que 

não for usado não fornece proteção alguma! 

A ilusão de determinar equipamento com mais proteção que a real 

necessidade deveria ser evitada, porque podem aumentar a probabilidade de que o 

equipamento não seja uíílizado habitualmente, 

Saiba qual é o tamanho do seu colete: 

a) Tamanho Pequeno: 

MEDIDA A: Maior Circunferência do Tronco= 86 a 96 cm. 

MEDIDA Altura do Tronco = cm. 

b) Tamanho Médio: 

MEDIDA A: Maior Circunferência do Tronco 90 a 102 cm. 

MEDIDA 8: Altura do Tronco= 50 cm. 

e) Tamanho Grande: 

MEDIDA A: Maior Circunferência do Tronco= 96 a 11 O cm. 



MEDID,AB: Altura do Tronco= 52 cm. 

d) Tamanho Extra Grande: 

MEDIPA A: Maior Circunferência do Tronco = 102 a 118 cm_ 

MEDIDA B: Altura do Tronco= 55 cm. 

3.6 CONFORTO E AJUSTE DO COLETE DE PROTEÇÃO BALlSTJCA 
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O conforto constitui um fator fundamental, quando se se.leciona coletes de 

proteção balística a serem usados em tempo integral. O colete de proteção balística 

que for deixado de lado ou relegado ao porta-malas da viatura não nenhum 

benefício. Os esforços de desenvolvimento do Instituto Nacional de Justiça (NIJ) 

reconheceram esse problema "mundo conseqüentemente, enfatizaram o 

conforto ao projetar coletes de proteção balística para uso policial. Foram 

considerados dois fatores fundamentais: o ajuste, do ponto de vista da mobilidade e 

da distribuição do peso dos coletes de proteção balística, e o desconforto, 

decorrente acúmulo de calor, onde foram .realizadas pesquisas sobre a 

dissipação do calor. 

Em relação tanto a ajuste quanto à dissipação térmica, o conforto é algo 

subjetivo e uma questão de sensação individual. Não obstante, existem históricos de 

casos e uma experiência de campo adequada, indicando que os coletes de proteção 

balística são adequados ao uso em tempo integrai e que o poíicíal deverá se 

conformar com um ligeiro desconforto, em troca da proteção oferecida. 

A introdução de diversos tecidos novos, utilizados na fabricação da capa 

protetora permanente do elemento balístico e do suporte externo removível, 

melhorou em muito o conforto e a praticidade das blindagens cor~orais. O GoreTex, 

fabricado a partir de Teflon expandido, é um tecido resistente à água que, de acordo 

com 9 fabricante, permite que a transpjração se evapore, mas impede que a 

umidade atinja o material balístico. 

Outro produto é o CoolMax, que é um tecido originalmente produzido para 

acessórios esportivos, está sendo usado hoje por aJguns fabricantes, em lugar do 

tradicional tecido de algodão e o Nylon, na fabricação do suporte externo removível 

dos coleíes. O CoolMax age como uma mecha, Jevando a transpiração do organismo 
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até a superfície externa dos coletes, onde a mesma . _pode . se evaporar . mais 

facilmente. 

FIGURA 6 COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA TIPO li, PERTENCENTE A 
POLÍC--IA MILITAR DO PARANÁ. 

10 
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8 

7 
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LEGl;NOA: 

ITEM DESCRIÇAO 
01 As .regiões .do ombr.o , pescoço e .abBrtur.a .d.os.JJraç.os .devem.ser.f.orradas Lle forma .a 

minimizar o volume e maximizar o conforto nestas áreas, sem reduzir a proteção balística. 
02 As alças do ombro devem.ser Jarg.as ..o suficiente .para.distribuir o _pesorto_paínel.baJistico; .até. 

o limite que não restrinjam os movimentos. 
03 -A construção da costura do painel balístico .deve .permitir. .a -máxima f!exibilidad.e e ai.Ada . 

manter a proteção balística. 
04 O COLETE DE PROTEÇÃO -BALIST~GA deve per-mitir o -ajuste -de tamanAo -€ -ao -mesmo . 

tempo manter a integridade balística para os lados do tronco. 

1 05 O -invólucro do material-do painel baHsticG-Oev-e· ter uma aba que-t>ossa ser pr-esa rtas Galças 
para prevenir que o painel se levante 

06 O COLETE DE PROTEÇAO BALISTICA deve -ser o mais ffiv-e possfvel , -e-ae mesmo -tempo 
fornecer proteção às ameaças mais comuns na área geográfica de uso. 

07 A parte ·frontal do paiool-balístiço não Eieveser muito lcmga; pois-do contrário será ~rrada · 
para cima quando o policial senta ou se curva. 

08 O -COLETE OE PROT-EÇÃ-0 BALI STICA deve -ser largo o -suficieflte para-permitir fltJff sua 
parte traseira se sobreponha à parte frontal. 

09 As aberturas do braço, -no · COLET-E DE --?ROTEÇA-0 -BAUST~CA; -não wvem -ser· muito 
pequenas. 

10 A abertura do pescoço nãodevesermuito alta; devendoterformato-adequado; golaiipo "'V" · 



32 

3. 7 MAr;J-UTENÇÃO DE COLETES PROTEÇÃO BALÍSTICA 

A manutenção adequada dos modernos coletes de proteção balfstíca exige 

que se tomem precauções, quando os coletes forem limpos. Todos os modelos que 

atendem à Norma 0101. 03 do NIJ incorporam rótulos indicando como limpar os 

componentes. A pessoa encarregada deverá seguir essas instruções, certificando-se 

ainda de que qualquer outra pessoa que cuide dos também conheça os 

procedimentos de limpeza adequados. 

Os painéis ou encaixes balísticos dos coletes de proteção balística deverão 

ser manualmente lavados com água fria, usando-se uma esponja ou um pano macio 

e detergente doméstico de ação suave. A maioria dos fabricantes recomenda 

expre~samente que os painéis balísticos nunca sejam mergulhados na água. Nunca 

se deverão usar alvejantes (mesmo aqueles não cloradas à base de peróxido de 

hidro~ênío) ou goma (ainda que em alta diluição), uma vez que sua utilização 

poderia reduzir o nível de resistência balística do colete de proteção balística. Se o 

modelo do colete de proteção balística inclujr um suporte removível (capa), é 

possível que esse suporte possa ser lavado à máquina. Não obstante, será 

obrigatório seguir as instruções de manutenção do fabricante, encontrado nos 

painéis balísticos e nos rótulos dos suportes. 

Os painéis ou encaixes balísticos dos coletes de _proteção balística não 

deverão ser lavados ou secados à máquina, em máquinas de lavagem 

domésticas ou industriais. O tecido poderá ficar danificado pelos equipamentos da 

lavanderia, o que irá a última instância afetar seu desempenho balístico. Além disso, 

as lavanderias industriais utilizam detergentes comerciais muito mais fortes que os 

detergentes domésticos, o que apresenta outra ameaça à manutenção das 

propriedades de resistência balística dos tecidos. De acordo com a OuPont, o 

percloroetileno é o único solvente de lavagem a seco que não degrada 

significativamente a proteção balística oferecida _pelos atuais coletes de proteção 

balística. E, para se eliminar a possibí!ídade de acidentes e evitar-se a variedade de 

solventes para lavagem a seco atualmente utiLizados< não se recomenda lavar os 

coletes de proteção balística a seco. 

A maioria dos modernos coletes de proteção balística inclui tecidos 

inerentemente repelentes ou tratados com produtos repelentes à água, o que 
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possíbíüta a lavagem manual ao. impedir que a água utí!ízada na lavagem degrade as 

características balísticas dos coretes de proteção balística. Não obstante, mesmo 

assim será importante um enxágüe minucioso que elímine todos os vestígios de 

sabão. Esse enxágüe adequado impede o acúmulo de uma película de sabão 

residual, que poderia absorver água e reduzir a resistência balística de determinados 

tipos de tecidos balísticos. 

Os tecidos dos coletes de proteção baHstíca nunca deverão ser secados ao ar 

íivre, mesmo que à sombra, uma vez que . as radiações ultravioletas degradam 

reconhecidamente determinados tipos de tecidos balísticos. Os testes demonstraram 

que a eficiência balística é significativa e adversamente afetada pela exposição 

prolongada à luz do sol. 

O colete de proteção balística deverá ser examinado em relação a sinais de 

desgaste, sempre que for lavado. Se o tecido balístico não for recoberto com um 

revestimento permanente e for aparente um desgaste acentuado das costuras 

util1zadas para reunir as camadas, ou se o tecido começar a se esfiapar, o colete de 

proteção balística deverá ser devolvido ao fabricante para ser substítuído. Os 

policiaís nunca deverão, em nenhuma .circunstânda, tentar eles mesmos reparar os 

coletes de proteção balística. 

Os painéis devem ser inspecionados visualmente objetivando identificar 

qualquer ofensa a sua integridade, não devendo ser utilizados aqueles já atingidos 

por projéteis antes de prévio contato com o fabricante para que seja providenciado o 

devido reparo. 

Hoje em dia, a maioria dos fabricantes comercializa coletes de proteção 

balística com os painéis balísticos selados no interior .de uma barreira contra a 

umidade, como o Nylon indesfiável fino ou algodão revestido, ao invés de tecídos 

ímpermeabilizados quimicamente. Quem possuir um .colete de proteção .balística 

desse tipo deverá examiná-lo periodicamente, para certificar-se que a capa dos 

painéis não foi cortada ou daníficada" o que pennítiria que a umidade atingisse os 

paf néis. Mesmo que as capas externas não tenham sofrido cortes ou outras avarias, 

a barreira impermeáver ainda assim poderá ser danificada. Quando o materlaJ 

balístíco ou o suporte externo entram em atrito com as capas dos painéis balísticos, 

como resultado da flexão que normalmente ocorre durante o uso do colete de 

proteção balística, o material pode cortar a capa e expor o painel balístico à 
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penetr,ação da umidade. Deve-se assjnalar ainda que determinados materiais de 

revestímento tendem a tornar o colete de proteção balística muito mais quente, 

porque seduzem significativamente a velocidade em que a transpiração pode se 

evaporar ou ser absorvída. 

A excepcional eficíência balística dos materiais utílizados na construção dos 

colete13 de proteção balística compensa todas as Umitações relacionadas . à 

manutenção e aos cuidados. Os usuários conseguem manter facilmente os coletes 

de pn?teção balística e garantir que os mesmos ofereçam o índice de .proteção 

nominal, ao longo da vida útil dos equipamentos. 

Ao se cuidar das blíndagens corporais rígidas (níveis Ili e IV), será importante 

lembrar que as mesmas, especialmente aquelas de materiais cerâmicos, devem ser 

manipuladas com cuidado, em vista de sua fragíUdade, Os materiais cerâmicos, 

como o carboneto de boro, o óxido de alumínio e o carboneto de silício são 

extremamente quebradíços. Não se deve deixar que esses coletes de proteção 

balística caiam sobre superfícies duras e, quando em uso, o material cerâmico deve 

funcionar como a superfície de impacto (externa)_ Os coletes de proteção balística 

deverão ser examinados antes de cada período de uso, visando assegurar a 

inexistência de rachaduras que pudessem degradar o desempenho balístico, 

Quanto ao armazenamento, deve-se observar as seguintes recomendações: 

=> Os coletes, quando não utl!izados, devem ser, preferencialmente 

pendurados com o auxílio de um cabide, a fim de evitar rugas e deformações 

em seus painéis, podendo causar perda de proteção, porém podem ser 

armazenados um sobre o outro, com prejuízo apenas em relação à ventilação 

que auxilia na prevenção quanto à umidade; 

=> Nunca devem ser deixados sobre os bancos da viatura, expostos diretamente 

ao sol ou em lugares muito úmidos; 

=> Não estique em excesso as correias de velcro, pois isso retirará a sua 

capacldade de estiramento~ 

=> Nunca ser guardado enquanto está úmido em conseqüência de uma lavagem 

ou da !ransplração, a fim de evitar o aparecimento de mofo. 
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3.8 ABORDAGEM SOBRE A LEGlSLAÇÃO 

Como foí afirmado, os coletes de proteção balística são testados acordo 

com o prescrito na Norma NIJ 0101.03 após aprovados, poderão ser 

comercializados. No Brasil, esses testes e ensaios são conduzidos e 

homologados pelo Campo Provas de Marambaia (RJ), do Ministério do Exérc.ito. 

Algumas normas relativas a coletes proteção balística estão no Decreto nº 

3.665~ de 20.1 t.2000, que r:lá nova redação do Regulamento para a Fiscalização de 

Produtos Controlados (R-105), que tem por finalidade estabelecer as normas 

necessárias para a correta fiscalização das atividades exercidas por pessoas físicas 

e jurídicas, que envolvam produtos controlados pelo Exército, onde estão incluídos 

os coletes de proteção balístíca, destacando-:se também a fabricação., a 

recuperação, a manutenção, a utilização industrial, o manuseio, o uso esportivo, o 

colecionamento, a exportação, a importação~ o armazenamento, o comércio e o 

tráfego de tais produtos. 

Para uma melhor compreensão desse Regulamento, o mesmo relaciona 

alguma~ definições, a saber: 

"Art. 3º Para os efeitos deste Regulamento e sua adequada aplicação, são adotadas as 
seguintes definições: 
V!! - apostila: documento anexo e complementar ao registro (Título de Registro - TR e 
Certifi9fil1o de Registro - CR), e por este validado, no qual estarão registradas de forma clara, 
precisa e concisa informações que qualifiquem e quantifiquem o objeto da concessão e 
alteraçÇies jmpostas ou autorizadas, segundo o estabeJecido neste ReguJamento; 
XXXlll - blindagem balística: artefato projetado para servir de anteparo a um corpo de modo a 
deter o movimento ou modificar a trajeiória de um_projéiii contra eJe disparado,_protegendo-o, 
impedindo o projétil de produzir seu efeito desejado; 
XL - Çertificado de Registro - CR documento hábil que auioriz.a .as .pessoas 011 

jurídicas à utilização industrial, armazenagem, comércio, exportação, ímportação, transporte, 
manutepção, recuperação.e manuseio de .produtos controlados peloExérciíD; 
XLVll - emprego individual: uma arma, munição, ou equipamento é de emprego individual 
quando p efeito esperado de sua utilização eficiente destioa~se ao proveito da ação de um 
indivíduo; 
LXIX - produto controlado pelo Exército: produto que, devido ao seu poder de destruição ou 
outra propriedade, deva ter seu uso restrito a pessoas físicas e jurídicas legalmente 
habilitadas, capacitadas técnica, moral e psicologicamente, de modo a garantir a segurança 
social y miíltar do país; 
LXXV - Título de Registro - TR: documento hábil que autoriza a pessoa jurídica à fabricação 
de produtos controlados pelo Exército; 
LXXIX - uso permitido: a designação "de uso permitido" é dada aos produtos controlados pelo 
Exércitp, cuja utilização é _permitida a pessoas .físicas em geral, bem como a pessoas 
jurídicas, de acordo com a legislação normativa do Exército; 
LXXX - uso proibido: a designação "de uso proibido" é dada aos produtos controlados 
pelo Exército designados como "de uso restrito"; 
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LXXXI - uso restrito: a designação "de uso restrito" é dada aos produtos controlados pelo 
Exército que só podem ser utilizados pelas Forças Armadas ou, autorizadas pelo Exército, 
algumas Jnstituições de Segurança, pessoas jurídicas habilitadas e pessoas físicas 
habilitadas;" 

Conforme foi citado anteriormente, o colete de proteção balística é um 

prod4to controlado pelo Exército, podendo ser de uso restrito oupermitido, conforme 

se encontram elencados nos arts. 15 a 17, do R-105: 

"Art 15, As armas, munições, acessórios e equipamentos são cLassiUcados, quanto. ao uso, 
em: 
1 - de usp restrito; e 
li - de uso permitido. 

Art. 16. São denso restrito: 
XIX - blindagens balísticas para munições de uso restrito; 
XX - equipamentos de proteção balística contra armas de fogo portáteis de uso restrito, tais 
como coletes, escudos, capacetes, etc; 

Art. 17~ São de uso permitido: 
IX - blindagens balísticas para munições de uso permitido; 
X - eqylpamentos de proteção balística contra armas de fogo de pnrte de usn .permi1ido~ tals 
como coletes, escudos, capacetes, etc." 

No art. 18 do R-105, lista-se que: "os equipamentos de proteção balístíca 

contrçi armas portáteis e armas de porte são classificados quanto _ao grau de 

restrição - uso permitido ou uso restrito - de acordo com o nível de proteção. 

Neste mesmo artigo existe uma tabela, mostrada abaixo, que relaciona os 

itens de grau de restrição, tipo de munição e nível de proteção: 

TABEJ_A 2 - RELAÇÃO ENTRE OS GRAUS DE RESTRIÇÃO, TIPO DE MUNIÇÃO 
E NÍVEL DE PROTJ::ÇÃQ 

Uso Permitido 

FONTE: R-1D5 
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Outra legislação de suporte é a Portaria nº 022-0/LOG, de 23 de dezembro 

de 2002, que aprovou as Normas Reguladoras da Fabricação, Aquisição e Venda de 

coletes de proteção balística, de acordo com o inciso XV do art. 27 e do art. 263 do 

Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), aprovado peio 

Decreto nº 3.665, de20 de novembro de2000. 

Tais Normas regulam os procedimentos para a fabricação, aqu1s1çao e a 

venda de coletes de proteção balística, estabelecendo procedimentos e providências 

que deverão ser observados no exercício das referidas atividades com o produto. 

Esta normatização pode ser encontrada na íntegra no Anexo 04 deste 

trabalho. 

3.9 AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

À primeira vista, a aquisição de coletes de proteção balística parece simples, 

como outros instrumentos da atividade policial, como algemas, bastões, etc. 

Surgem, entretanto, ocasionalmente complicações decorrentes das diversas 

fontes de fornecimento, que tornam o processo de aquisição muito mais complicado. 

Dois dos maiores problemas que podem complicar o processo de aquisição são a 

obtenção de informações objetivas, com os vendedores, e a tendência a exagerar as 

necessidades da Organização. 

A meta dos vendedores é "vender", e as organizações policiais devem estar 

atentas a essas práticas. As decisões baseadas na Norma 0101.03 da NIJ .Poderão 

ajudar a Organização a evitar os problemas ocasionados pela utilização de 

especificações de desenho e/ ou construção de um só fabricante. Esses problemas 

incluem arcar com preços elevados, se as especificações limitarem a concorrência a 

única fonte de fornecimento, que poderá não atender às necessidades da 

Organização Policial. 

A Organização que desenvolver um contrato de aquisição deverá se manter 

atent~ a dois fatores fundamentais, que _poderão com_plkar o processo de aquisição. 

A primeira delas é a descrição de um determinado produto na seção de 

especfficações da solicitação propostas, o que eliminaria a possibilidade de um 
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processo realmente competitivo. Ao invés disso, a organização deverá considerar a 

solicitação de propostas referentes a COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA que 

atendam à Norma 0101. 03 do NIJ e depois acrescentar as características especiais 

não-bpHsticas, apenas se forem essenciais. O segundo fator é a exigênda que a 

Organização aceite a proposta de valor mais baixo, o que ocorre nas licitações, por 

exemplo. Ao invés disso, a organização poJicíal deverá acrescentar uma cláusula à 

solicitação de propostas, que permita à corporação comprar do fabricante que 

oferecer os coletes de proteção balistica que melhor atenderem às necessidades da 

organização policial e que os policiais acharem mais confortáveis. 

3.1 O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALiSTICA NA 

POLÍCIAM1UTAR DO PARANÁ 

Embora o processo de aquisição de coletes de proteção balística não seja a 

tônica desie trabalho monográfico, entendemos ser importante dedicar um capítulo ao 

detalhamento dessa atividade haja vista as inúmeras implicações que daí advém. 

3.10.1 Processo Aquisitivo de Coletes de Proteção Balística 

Para os fins deste estudo, Processo Aquisitivo é a sucessão de 

acontecimentos ocorrentes desde a . identificação .da necessidade até a o 

recebimento final do objeto de interesse da Administração Miiitar, neste caso - os 

coletes de proteção balística 

Vejamos, pois, a descrição sucinta de cada passo que compõe o aludido 

Processo Aquisitivo, salientando que, por razões didáticas, utilizaremos um exemplo 

fictício para ilustrar a descrição do citado processo. 

Convém registrar, ainda, que na prática, uma ou mais fases podem não 

ocorrer efetivamente sem comprometer o resultado final, porém, adotaremos a 

seqüência mais completa passivei por entendermos ser a ideaL 
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3.10.2 Identificação da Necessidade 

Compete aos administradores da "linha de frente", detectar a necessidade de 

aquisição dos diversos tipos de materiais que devem ser utilizados na execução da 

atividade-fim dos órgãos públicos em geral, cabendo-lhes, também, detalhar a 

quantidade a ser adquirida 

Para os fins deste estudo, consideremos que o Comandante do 17° Batalhão 

de P9lícia Militar percebeu a necessidade de serem repostos 400 (quatrocentos) 

coletes de proteção balística. 

Dito Comandante deverá produzir um documento interno comunicando o fato 

ao seu Superior imediato o qual fará o documento chegar à 4ª Seção do Estado

Maior da PMPR. 

3.10.2.1 Planejamento interno fase J 

Até aproximadamente o mês de março de cada ano, a 4ª Seção do Estado

Maior da PMPR recebe os diversos pedidos de materiais das várias unidades que 

compõem a Corporação. 

No caso em epígrafe, por se tratar de material controlado, a 4ª Seção reúne 

os diversos pedidos e faz um planejamento específico observando a dotação 

estipulada no Anexo 05 da Portaria nº 002-RES, 06 de junho de 2001, de acordo 

com a classificação do colete de proteção balística, que pode, de acordo com o nível 

de resistência, ser classificada em material de "uso permitido" ou de "uso restrito". 

A mencionada Portaria orienta a forma cálculo para obtenção da dotação 

correta. 

O planejamento elaborado pela 4ª Seção será encaminhado para a 6ª Seção 

do Estado-Maior da PMPR, . a quaJ deverá, aproximadamente no mês de abril de 

cada exercícío financeiro, dar início à fase de elaboração da programação 

orçamentária. 
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3.10.2.2 Planejamento interno - fase li 

De posse das diversas necessidades de materiais apuradas pela 4ª Seção do 

Estado-Maior da PMPR, ainda no prJmeiro semestre do exercício financeiro, a 6ª 

Seção dá início a elaboração da programação orçamentária, confeccionando uma 

"proposta orçamentária parcial" acordo com o conjunto de formulários fornecidos 

pela Coordenadoria do Orçamento e Programação (COP). 

Essa proposta . orçamentária parcial será encaminhada ao GOFS/SESP 

(Grupo de Operações Financeiras Setorial da Secretaria do Estado de Segurança 

Públiça) para apreciação e análise. 

3.10.2.3 Planejamento externo -

Tendo recebido a proposta orçamentária parcial da PMPR, o GOFS/SESP 

sintetiza-a juntamente com as propostas parciais das outras unidades orçamentárias da 

pasta (Polícia Militar, Polícia Cívil, Departamento Estadual de Trânsito, etc.) e envia toda 

ela à ÇOP, quefará a análise e compatibilização final, juntando as propostas parciais de 

todas as Unidades Orçamentárias (UO) do Estado. 

Nesta fase, normalmente, há a necessidade de refazer a proposta 

orçamentária parcial em razão de que os recursos solicítados são superiores ao da 

projeç,ão de arrecadação, porém deixaremos de abordar essa variante por não 

interessar diretamente ao estudo em questão. 

Concluídos os trabalhos compatibilização do orçamento em um .só 

documento, este será levado à apreciação do chefe do Poder Executivo como 

propost? orçamentária 

Após a apreciação por parte do chefe do Poder Executivo, com correções ou 

alterações, se houver, a COP prepara a mensagem que enviarão anteprojeto da Lei 

de Meios e seus anexos ao chefe do Poder Executivo, que por sua vez, o 

encaminhará ao Poder Legislativo, na forma anteprojeto de leL 
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3.10.2.4Planejamento externo.,.. fase IJ 

O Projeto de Lei Orçamentária deve chegar ao Poder legislativo, dentro do 

prazo estabelecido o qual, no Estado do Paraná, extingue-se em 30 de setembro. 

Devidamente discutido, o projeto de lei orçamentária, uma vez aprovado pelo 

Poder Legislativo, retornará para sanção (ou veto) pelo chefe do Poder Executivo. 

Embora concluída, a lei não é ainda executável e obrigatória. Para tanto 

precisa ser promulgada e publicada no órgão da imprensa oficial (Diário OficiaJ). 

3.10.2.5 Execução da despesa - fase 1 

Uma vez sancionada a Lei de Orçamento, será estabelecida, por meio de 

decreto, a programação financeira para o exercício que ajusta os compromissos da 

execução orçamentária, créditos adicionais e a liquidação de resíduos passivos, com 

o fluxo provável da receita. 

A etapa da execução do orçamento tem início prático com a publicação do 

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), que é a distribuição dos créditos 

concedidos aos diversos elementos de despesas pelos projetos e atividades 

orçamentárjas a serem desenvolvidos no exercício pelas unidades orçamentárias. 

Com o estabelecimento da programação financeira e a publicação do Quadro 

de Detalhamento das Despesas, os órgãos setoriais elaboram os seus respectivos 

cronogramas de desembolso. 

O cronograma de desembolso é estabelecido em cotas trimestrais, 

normalmente representando o plano de utilização dos créditos orçamentários pelas 

unidades orçamentárias e respectivos programas de trabalho. 

Com base no cronograma de desembolso, o órgão financeiro central 

procederá a Liberação das Cotas de Despesas (LCD) aos órgãos setoriais do 

sistema os quais farão o repasse às unidades orçamentárias. 
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3.10.2.6 Execução da despesa - fase li 

Estando liberadas as cotas de despesas e pretendendo adquirir os coletes de 

proteção bal a Diretoria de Apojo Logístico, através Seção de Compras, 

uma atualização de custos e especifica detalhadamente o material a ser adquirido 

enviando toda a documentação ao Comandante-Geral.da PMPR o qual, _por sua vez, 

solicitará ao Secretário de Segurança Pública, autorização para abertura de 

procedimento licítatório, que só ocorrerá se houver capacidade de "empenho". 

Havendo concordância por parte do Secretário de Segurança Pública e 

estando garantida a reserva orçamentária, a compra será realizada pelo 

Departamento Estadual de Administração de Materiais (DEAM), com observância da 

Lei 8.666/94 (Lei de Licitações e Contratos) e/ou 10.520102 (lei do Pregão). 

O processo licitatório possui certa burocracia administrativa e jurídica que 

preferjmos suprimir para não desviar o tema do foco principal, bastando comentar 

apenas que todo o processo é acompanhado pela Seção de Compras da DAL. 

Adjudicado o objeto e homologado o resultado do certame pela autorjdade 

competente, antes da assinatura do contrato, a PMPR solicita ao Exército Brasileiro 

(EB), autorização para adquirir os coletes de proteção balística, Em princípio, este 

pedido deveria preceder o processo licitatório, porém, tendo em vista a necessidade 

de o saber a quantidade específica do material e o nome do fornecedor (dado 

incerto no início da licitação), convencionou-se este seria o momento adequado 

para o pedido de autorização para compra material controlado pelo 

Após a autorização do EB, sucede-se a assinatura do contrato ficando 

acordadas todas as obrigações contratuais ambas as partes. 

3.10.2. 7 Execução da despesa fase Ili 

A entrega do material é feita diretamente à PMPR que, através da DAL/CSM

lnt. faz; o recebimento e a conferência da quantidade e qualidade dos coletes de 

proteção balística. 

Estando, o material, de acordo com as especificações do ato convocatório da 

licita~o, o CSM/lnt. realiza a "liquidação" despesa que nada mais é que o 

"atestado" aposto no documento fiscal. 
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A Nota Fiscal atestada é encamjnhada para o setor competente que faz o 

pagamento com cheque ou ordem bancária em favor do credor. 

Cada conta é composta de um código de oito algarismos e um título, estabelecendo 

a hierarquia da classificação, a partir da categoria econômica até o menor nível do 

detalhe da Receita, que é o subjtem. 

3.10.3 Distribuição do Material 

Logo após receber os coletes de proteção baiística, o CSM/lnt. comunica a 

quantidade recebida à Seção de Patrimônio da DAL que Jaz uma carga provisória 

junto ao citado Centro, bem como à 4ª Seção do Estado-Maior que elaborará um 

Plano de Distribuição dos materiais, 

O Plano de Distribuição dos coletes de proteção balística, depois de aprovado 

pelo Çomandante-Geral, será executado _pelo CSM/lnt. que~ ao final, fará nova 

comunicação para a Seção de Patrimônio da DAL com vistas à transferência da 

carga pflí_a a Organização Policial-militar (OPM) específica. 

A OPM utilizará o material até que uma Comissão Interna entenda que o 

materiaJ se tornou inservível, sendo o mesmo encaminhado para a Seção de 

Patrimônio da DAL para descarga. 

A Seção de Patrimônio da DAL descarrega o material da carga da OPM e 

encaminha para o CSM/lnL que analisará as seguíntes_possíbiJidades: 

1) revalidar o material (através de licitação com o mesmo trâmite acima 

descrjto); 

2) descarregar definitivamente o material incinerando-o ou negociando-o, com 

as formalidades legais, como matéria-prima de outros materiais_ 

3.10.4 Controle e Avaliação de Resultados 

Tendo em vista o fato de que os coletes de proteção balística sjgnificam a 

proteção do bem mais precioso que existe, entendemos que deve haver um sistema 

rígido de controle e avaliação de resultados a fim de ser possível o fornecimento de 

toda e qualquer informação sobre a eficiência e eficácia dos respectivos 

equipamentos de proteção individuaL 
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As informações oriundas deste sistema de controle e avaliação de resultados 

são fundamentais para subsidiar eventuais decisões de mudança de padrões ou de 

responsabilidade civil. 

3.11 A Ótica dos Fabricantes Sobre o Uso do Colete de Proteção Balística 

No Brasil, as empresas que fabricam coletes de proteção balística, são as 

seguintes: STOPOWER e TAURUS, do Estado do Paraná; GLÁGIO, do Estado de 

Minas Gerais; CBC, BLINTEC, G5 EQUIPAMENTOS TÉCNICOS Ltda., 

IMBR.i\.FIL TRO Jnd. & Com DE FILTROS Ltda.1 CODEMIL, INCORSEG, RONT AN, 

COMERCIAL JENADE, todas situadas no Estado de São Paulo. Destas, a TAURUS, 

a GLÁGIO, a CBC e a STOPOWER, foram as empresas consuUadas na elaboração 

deste trabalho, uma vez que estas empresas. já _participaram de licitações para 

aquisição de coletes de proteção balística pela PMPR conseqüentemente, já 

fornecer.em este EPI à Polícia Miliiar do Paraná 

As orientações quanto ao uso, manutenção e conservação, estão impressas, 

tantos nos painéis balísticos, quanto nas capas externas, que recebem uma etiqueta 

que contém informações gerais sobre o colete de proteção balística, o que além de 

ser uma exigência da Norma NIJ Standard 0101.03, é também exigida na quase 

totaiidade dos editais de licitações. Estas etiquetas contêm as seguintes 

informações: marca, modelo, nível de proteção, data de fabricação e data de 

validade, número de série, recomendações quanto ao tipo de agressão que o colete 

pode proteger, dados do fabricante e instrução de uso e manuseio. A empresa 

STOPPOWER, inclui no lote de coletes, fitas vídeo com instruções. 

Quanto à existência de alguma ordem lática, não existe padronização de tal 

procedimento. O aspecto do uso ostensivo ou dissimulado é em conformidade a 

necessidade do usuário. Algumas fábricas, dentro do possível e da aceitação têm 

procurado orientar a partir da fase de definição do produto a ser comprado, inclusive 

já se prevendo o tipo de utilização final dos coletes. 

Os fabricantes não entram no mérito da questão quanto ao uso dissimulado 

ou ostensivo do colete de proíeção balística. Não há parecer técnico referindo-se a 

vantagens e desvantagens nestas formas de utilização, julga-se sim, que de uma 

forma ou de outra, o usuário deve estar _protegido com o colete de proteção balística 
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constqntemente, em especial, quando confronto com uso de arma de fogo. 

Entretanto, os fabricantes concordam que do ponto de vista tátíco a dissimulação do 

colete de proteção balística colabora com a segurança do usuário, visto que, 

estando o colete de proteção balística encoberto, o agressor ao efetuar disparos 

instintivos, provavelmente o fará visando a maior área do corpo do policiaL ou seja1 a 

região torácíca, a qual estará devidamente protegida. 

A CBC lista como desvantagem que todos que compraram os coletes de 

proteção balística para uso sob a farda tiveram seus usuários policiais que 

reclamando do volume e calor (camiseta, camisa, .abas dos coletes). 

contrapartida, na utilização de forma ostensiva, estando o colete à vista, poderia 

haver uma tendência do Jedirecionar os disparos para áreas não 

protegidas, apesar de serem mais difíceis por serem menores. O colete de 

proteç~o balística de uso dissimulado é mais adquirido. por empresários e 

seguranças de dígnitários. 

Afirmam as empresas que possuem um sistema de pós-venda, onde 

procuram avaliar a satisfação .usuário com o produto, mostrando as inovações em 

termos de matéria prima para fabrícação de colete, buscando sempre o cause o 

mínimo de desconforto ao usuário, principalmente nos aspectos peso e flexibiJidade, 

apesar da maioria das vendas obedecerem a llcitações e cumprirem à risca as 

exigências coniidas nos 

Atualmente, somente a GLÁGIO relatou possuir confecção (modelo) de coiete 

de proteção balística diferenciado para o púbiico feminino, onde se verifica a 

existência no painel frontal deste colete, do "copo do busto". Por. ser feito em 

conformidade a anatomia do corpo feminino causa mais conforto para sua usuária. 

Tem como especificação técnica 

"Colete de proteção balística, modelo poiicial feminino ostensívo ou dissimulado, nível li, 
confor,me as normas NIJ Standard 0101.03, que composta .do copo do busto no painel frontal, 
confeccionado em material ARAMIDA na forma de laminas, com dimensões e áreas de 
proteção dos painéis baJísticos frontais e dorsais deverão ser recoberto em nylon resinado de 
alta qualidade, e capa externa deverá ter ajustes reguláveis laterais e nos ombros, 
confeccionada em tecido de alta qualidade. O colete deverá ter garantia de 06 (seis) .anos a 
contar da data de entrega do material, constando em etiqueta com numeração de fabricante 
da empresa". 

Os fabricantes nacionais de coletes proteção balística consultados, são 

unânimes ao afirmarem que os coletes mais usados nas mais modernas polícias do 
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mund9, a exemplo das polícias norte-americana, canadense e outras da Europa, são 

os que se vestem embaixo da camisa do uniforme, ou seja, dissimuladamente, os 

quais se corretamente projetados, são relativamente confortáveis, de peso leve, não 

restringem indevidamente o movimento e estão disponíveis em uma variedade de 

modelos, No entanto, também é observado. entre as polícias localizadas em cíimas 

quentes e úmidos, uma resistência inicial contrária não apenas ao uso dissimulado 

do colet~ de proteção balística, mas a qualquer forma de utll1zação deste 

Questionadas acerca dos materiais componentes dos coletes de proteção 

ba!ísticc;i, as referidas empresas esclareceram o seguinte: 

A GLÁGIO basicamente usa os tecidos GOLDFLEX e KEVLAR 129 HT. Os 

tecidos são importados da Itália, os fios de KEVLAR 129 são fabricados pela OU 

PONT DO BRASIL, patente americana. A prova eficácia deste produto pode ser 

verificada na mídia, quando comumente divulga..,se que o soldado americano usa 

colete em KEVLAR para sua proteção, quando em combate de guerra. 

No caso da STOPOWER, ela produz seus coletes com as matérias primas 

disponíveis no mercado e controladas pelo Exército Brasileiro. São matérias primas 

como o polietileno e aramida na sua totalidade origem estrangeira e 

desenvolvidas em laboratórios de empresas renomadas como HONEYWELL e 

DUPONT. 

A TAURUS utiliza aramída e polietileno. Estes materiais são importados da 

Holanda, Alemanha, EUA e Inglaterra (placa balística). Sua tecnologia provém de 

experiências laboratoriais e até mesmo de casos reais. 

As empresas orientam que o policial deve ser sempre lembrado que: "Colete 

que não é usado não oferece nenhuma proteção". 

O colete deve ser considerado, no caso dos policiajs, como um "EPI" e como 

tal deve ser induído nos programas de treinamento. 

3.12 A ótica dos Especialistas Sobre -0 Uso do Coiete de Proteção Balística 

Após a coleta de o~iniões sobre coletes de proteção balística com os oficiais 

conhecedores do assunto em outras Corporações e aqui na PMPR, mais 

precisamente no que diz respeito às vantagens e desvantagens do uso dissimulado 
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e do qso ostensivo de .coleíes de proteção balística, .por parte do efetivo aplicado no 

policiamento ostensivo geral, chegamos às seguintes observações: 

1) As organizações policiais, em sua grande ma1ona não dispõem de 

qualquer tipo de normatização que discipline o uso do colete de proteção 

balística, exceção feita aos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, 

que baixaram normas em seus Boletins Gerais, como também 

informativos, nos quais ori.entam e determinam o uso do colete de 

proteção balística de forma dissimulada, conforme documentação inserida 

na,s Anexos 16, 17 e 18. 

2) Quanto a estudos na área, evidencia-se a mesma assertiva do item acima, 

inclusive em suas exceções, visto que a Brigada Militar do Rio Grande do 

Sul e a Polícia Militar de São Paulo, através de experiências de utilização 

dissimulada do colete de .proteção balística" baixaram suas atuais 

diretrizes, citadas no item anterior. 

3) Quanto às justificativas técnicas_para o uso do colete de_proteção balística 

por sobre a farda do policial (uso ostensivo}, podemos descrever que 

todos relatam que o colete de proteção balística deve ser usado de forma 

dissimulada, entretanto, a aquisição deste EPI deve conter especificações 

bastante criteriosas, para não incorrer em.escolha imprópria, a exemplo do 

citado no caso da PMBA, que adquiriu o colete Tipo Ili, sendo difícil usá-lo 

de forma dissimulada, devido o seu volume,, bem como devido aos 

inconvenientes climáticos das regiões norte e nordeste, os coletes se 

transfprmam em verdadeiras "saunas portáteis". Outros evidenciaram que 

o colete de proteção balística utilizado sobre a farda, permitiria seu uso de 

forma emergencial, quando o poJicial é surpreendido sem o colete ou em 

uma operação de alto risco onde a ação policial é de choque ou tática. 

Fato também mencionado foi o que hoje em dia a maioria dos policiais 

utilizam os coletes de proteção balística com capa, para acondicionamento 

de eqµipamentos diversos e armamento, tornando assim desnecessário, o 

uso de cinto de guarnição. O fator psicológico que causa na própria 

popul9ção, é outra justificativa indicada, pois ao ver o colete de proteção 

balística sobre o fardamento do policia! imagina-se que este está 
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devidamente preparado para se proteger e proteger a sociedade. As 

desvantagens mais comuns atribuídas ao uso do colete de proteção 

balística são as seguintes: 

a) Incômodo 

b) Permite delinear a silhueta do PM, vulnerabilizando partes 

despr9tegidas, fazendo com que o agressor ao visualizar o pm com 

o colete de proteção balística, direcione o tiro para as áreas 

desprotegidas; 

c) Retira a mobilidade do PM em situações operativas; 

d) S?io pesados; 

e) A apresentação e identificação pessoal do policial ficam 

prejudicadas. 

4) Quanto às justificativas técnicas para o uso do colete de proteção balística 

sob o tardamento policial (uso dissimulado), delineia-se: 

a) Por ser a parte mais visível do corpo, o marginal tende a disparar 

contra a caixa torácica; 

b) Menor impacto agressivo perante a sociedade; 

e) Melhora a apresentação pessoal do poJiciaJ, tendo em vista que seu 

fardamento desenvolvido mediante critérios estéticos, não fica 

prejudicado. 

Relato feito por oficiais da BMRS, afirmam que 83% dos disparos 

efetu9dos contra policiais em serviço nos últimos dez anos foram na região 

torácica, isto leva a urna confirmação parcial da teoria de que o fato 

desse~ policiais estarem utilizando o colete de proteção balística de forma 

dissimulada tenha contribuído para o direcionamento dos disparos em 

direção .a região torácica, conforme afirmações do 1 º Ten PM Carvalho, da 

BMRS. 

5) Sobre a crença de o efetivo operacional acreditar nas propriedades do 

colete de proteção balística e se o mesmo usa de forma conscientemente 

ou sob ordem, os efetivos das Polícias Milítares consultadas acreditam nas 

propri~dades .proíetivas do colete de proteção balístíca e em grande 

maioria o utiliza como parte integrante dos equipamentos (como o cinto de 

guarnição, por exemplo). 
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Em grande parte, íodos os entrevistados citam que o assunto em tela 

debatido neste trabalho, trata-se de um assunto de real importância, posto que ainda 

no Brasil existem Polícias que fornecem este .EPJ ao .policiaL Convém ressanar 

que é um direito do policial receber da instituição seu colete para uso em serviço. 

Quanto à técnica de uso, os entrevistados se manifestaram estar consoUdado que 

na atividade de policiamento ostensivo o PM deve usar o colete sob a farda, 

objetivando atrair os disparos do agressor para a área protegida. Se o colete está 

sendo usado sobre a farda, de maneira ostensiva, em caso de agressão armada o 

agres$or verá o colete (eles também usam e sabem identificá-lo) e tentará alvejar.a 

área desprotegida imediata - a cabeça, aumentando assim a letalidade da ação. 

Com relação ao uso dissimulado pelas equipes de inteligência, realmente o uso 

deve ser oculto sob seus trajes, em todas as ações investigativas. 

As restrições do uso dissimulado do colete de. proteção balística encontra 

amparo, devido principalmente a deficiências das Polícias Militares do Brasil de 

fornec.erem um colete para cada poJicial, fato também verificado em seu .uso 

ostensivo. O uso coletivo de coletes de proteção balística vem em prejuízo a higiene 

pessoal, pois as capas ficam sujas facilmente e com mau cheiro, necessitando de 

lavagem freqüente, atitude esta que pode prejudicar a vida útil e a proteção balística 

dos coletes. mesmo quando existem capas externas dos coletes de proteção 

balística individualizados por policial-militar, o tempo que se perde em acondicionar 

os painéis balísticos dentro das capas afeta diretamente a agilidade do serviço 

policial-militar. 

Vestibílidade é a palavra chave para que o policial permaneça com o colete, 

portar)to é quase impossível conseguir que toda tropa utilize o colete de proteção 

balística e em todos os momentos, desde a saída de sua residência até o seu 

retorno, .pois às vezes eles não .possuem ou esquecem de colocá-lo. 

Segundo dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo estes não 

oficiais, já morreram 1.200 (mil e duzentos) policiais nos últimos 5 (cinco) anos, 

sendo que deste montante, 95% foram policiais-militares. 

Todos salientam a necessidade de instrução à tropa, para que a imposição 

normatizadora tenha sentido e aceitação natural pelo efetivo operacionai e que, 

atualmente, o nível de conhecimento .técnico e tático da tropa a respeito do assunto 

é baixo. 
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3.13 A Opinião da Tropa Sobre o Uso do Colete de Proteção Balística 

Através da aplicação de questionários para o efetivo operacional da PMPR, 

colhemos informações sobre o interesse do uso do colete de proteção balística e 

conhecimento deste equipamento, conforme dados gráficos abaixo, e respectivas 

considerações: 

Primeiramente, relataremos o nível de conhecimento da tropa, sobre o 

equipamento "colete de proteção balística", conforme detalhamento dos 10 (dez) 

primeiros itens seguintes, que abordam questões básicas quanto ao uso, 

manutenção e conservação do colete de proteção balística~ 

TABELA 3 - NÍVEL DE CONHECIMENTO DA TROPA QUANTO AO USO E 
MANUSEIO DO COLETE DE 

VERDADEIRO 
FALSO 

deve ser mantido solto (frouxo) para dar c0flft1rto? 

exposto ao sol 

VERDADEIRO 
FAt.SO 

aproiegBro 

VERDADEIRO 
FALSO 

VERDADEIRO 
FALSO 

Deve ser, de preferência, pendurado em cabides 
VERDADEiRO 

ficar em local úmido 
VERDADEIRO 

FALSO 

Pode ser dispostos um sobre o outro 
"'\,~RDADEIRO 

FALSO 

1 

1 
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8) Um colete molhado tem suas características antibalísticas reduzidas 
VEROA[}BRO 1t>4 

~~º o 
9) Um colete molhado tem suas características antibalísticas aumentadas 

VERDADEIRO 21 
FALSO 133 

1

10) Não há influência na resistência balística quando o colete está molhado (água) 
\tE-RDADEtRO 1 ·4 

FALSO 140 
FONTE: Pesquisa de Campo 

GRÁFICO 1 - QUESTIONAMENTO À TROPA DE QUE TIPO DE COLETE É 
UT!L!ZADO NAflOLÍCiAM!L!TARGO PA-RA.NÁ 

FONTE'. Pesquisa ue Campo. 

.QUE :flPO DE COLETE É UTIUZADO -NA 
PMPR? 

23% 

45% 

1111 TIPO I! 

1• Tl~íl-A 
10NAOSABE 

GRÁFICO 2 - NÍVEL DE CONFIANÇA DA TROPA EM RELAÇÃO AO COLETE DE 
PROTEÇÃO BALÍSTICA-FORNECH}Q 

36% 

NÍVEL DE ~ONFIA_NÇA -NO COLETE DE~ 
PROTEÇAO BALISTICA FORNECIDO 1 

1 

9% 1 

. 55% 

1 

fm CONFIA 1 
• NÃO CONFIA 

- 1 
JDNAO SABE 1 

FONTE: Pesquisa de Campo. 
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GRÁFJCO 3 - NiVEl DE CONHECIMENTO DA TROPA QUANTO AOS CALIBRES 
QUE O COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA PROTEGE 

QUAIS OS CALIBRES QUE O COLETE 1 
PROTEGE? 

FONTE: Pesquísa de Campo. 

lii!li.22, .32, 
.38SPL e 
5,56mm 

• 22, ,-32, 
.38SPL, 9mm e 
.357 Magnum 

GRÁFICO 4 - QUESTIONAMENTO QUANTO À PROTEÇÃO DO COLETE DE 
PROTEÇÃO BALÍSTICA CONTRA GOLPES UE FACAS E ESTILETES 

O COLETE FORNECiOO PROTEGE CONTRA 
GOLPES DE FACAS E ESTILETES? 

14% 5% 

FONTE;; Pesquisa .de CampD. 

81% 

!mSlM 

• NÃO 

DNÂOSABE 

GRÁFICO 5 - PERCENTUAL VÍSIVEL DO EFETIVO QUE UTILIZA O COLETE DE 
PROTEÇÃO BALÍSTICA NA ATIVIDADE -OPERAC+ONAL 

PERCENTUAL ViSiVEL DO-EFETtVO -QUE 
UTILIZA COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

NA ATIVIDADE OPERACIONAL 

14% 

FONTE: Pesquisa de Campo. 

- !TODO EFETIVO 
OPERACIONAL 

• MAIS DE 50% DO 
EFETIVO 
OPERACIONAL 
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GRÁFl,CO 6 - QUESTIONAMENTO QUANTO À INTEHFERÊNClA DE TER OBJETOS 
DENTRO DOS BOLSOS OU PEÇAS METÁLICAS NA GANDOLA DA FARDA NA 
EFICIÊ~GJA DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

1 

TER OBJETOS DENTRO DOS BOLSOS OU 
PEÇAS METÁLICAS NAGANDOLADAFARDA 

AFETAM A EFICIÊNCIA DO COLETE 
1 

9% 9% ~--~li E SIM 

a NÃO li 

[ _ _ 

oNÃOTEM 
INFLUÊNCIA li 

fil! NAO SABE 

~-\ 
FONTE: Pesquisa de Campo. 

GRÁFICO 7 - PERCENTUAL DO EFETIVO QUE RECEBE INSTRUÇÃO SOBRE O USO E 
MANUJ-ENÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BAUSTJCA 

-RECEBE INSTRUÇÃO SOBRE O USO -E 
MANUTENÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS? 

81% 

FONTE: Pesquisa de Campo. 

14% 

lllSIM CASUALMENTE ti 

I B SI~ FREQUENTEMENTE 1 

DNAO j 

GRÁFICO 8 - MÉDIA DO TAMANHO DOS COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA DO 
EFETIVO OPERACIONAL DA POLÍCIA M!LIT AR DO-PARANÁ 

MÉDIA DO TAMANHO DOS COLETES PARA 
O EFETIVO OPERACIONAL 

-49% 

FONTE:Pesquisa de Campo. 

: MP 

• MM 
OMG 

OO MGG 
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GRÁFJ-CO 9 - PERCENTUAL DO EFETIVO QUE EFETUOU A LEITURA DAS 
INSTRUÇÕES EXISTENTES NOS COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

LEITURA DAS INSTRUÇÕES EXISTENTES 
NOS COLETES DE P-ROTE-ÇÃ-0-BALÍSl"lCA 

M% 

FONTE: Pesquisa de Campo. 

I

li CONHECE E LEU . 
TODAS 

& CONHECE, MAS 
NÃO LEU 

D NÃO CONHECE E 
NUNCA LEU 

GRÁFICO 1 O - PROCEDIMENTO DO EFETIVO OPERACIONAL, QUANTO AO 
USO DO COLETE DE PROTEÇÃO-BAUSTICANA ATl-VIOAGE OPERACIONAL 

PROCEDIMENTO-QUANTO AO l:JSO 00 
COLETE DURANTE O SERVIÇO 

9% 

91% 

FONTE: Pesquisa de Campo. 

l!il EM TEMPO tNTEGRAL ·11 

• APENAS NO li 
ATENDIMENTO DE 
OCORRÊNCIAS 11 

GRÁFICO 11 - FORMA DE USO DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA PELO 
EFETIVO DA-POLÍCIA IWLITAR DO -PARA-NÁ 

FORMA DE USO DO COL-ETE DE 
PROTEÇÃO BALÍSTICA 

9% 

FONTE: Pesquisa de Campo. 

91 % 

tiilOSTENSI\!'. \ 

• DISSIMULADA 1 



GRÁFJCO 12-JUSTIFICAT~VAS DO EFETlVO OPERACIONAL DAPOLÍCJA 
MILITAR DO PARANÁ. PELA ESCOLHA DO USO OSTENSIVO 

1 

1 

1 

1 

1 -

1· 
i 

JUSTIFICATIVAS PARA O USO DE FORMA 

6 

8 

. -OSTENSIVA 

15 

. !ii CONFORTO 

mHIGIENE 

{]NÃO EXISTÊNCIA DE CAPAS 
lND.IVIDUAIS 

L_ 1ii1 MELHOR AJUSTE AO UNIFORME E AO 
CORPO 

FONTE: Pesquisa de Campo. 

GRÁFICO 13 - QUESTIONAMENTO AO EFETIVO OPERACIONAL QUANTO AO 
CONHECIMENTO DAS MEDIDAS DE HE-FE-RÊ-NC~A-PARA D COLETE DE 
PROTEÇÃO BALÍSTICA 

1 

140% 

i 

1 

1 

QUAIS AS MEDIDAS DE REFERÊNCIA PARA O 
COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

14% 

li CIRCUNFERÊNCIA E ALTURA DO 
TRONCO 

• COMPRIMENTO DOS BRAÇOS E 
CIRCUNFERÊNCIA DA Clf~TURA 

Q.LARGURADOS OMBROS E 1 

CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA 

mNÃOSABE ! 1 

~---.~ 
FONTE: Pesquisa de Campo. 
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De toda informação representada, podemos chegar às seguintes conclusões: 

1) O nível de conhBcimento da tropa quanto ao uso e conservação do colete 

de proteção balística ainda é baixo, fato este percebido na falta de 

instrução à tropa, onde 81 % do efetivo não recebe jnstrução (Gráfico nº 8, 

p. 55); 

2) A maioria da tropa utiliza o colete de proteção bal ística de forma ostensiva 

(Gráfico nº 12, p. 57), .principalmente pela dificuldade da obtenção de 
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colete~ de proteção balística de forma individualizada, sendo um 

procedimento pouco higiênico, já que doenças de pele podem ser 

transmitidas com o uso do coiete proteção balística por pessoas com 

problemas epidérmicos, sendo junto com o conforto, os principais motivos 

para tal utilização (Gráfico n" 1 57)~ 

3) Boa parte do efetivo confia no colete de proteção balística e até o utiliza 

conscientemente, visto que 86% entrevistados utiliza o colete de 

proteção balística (Gráfico nº 6, p. 54) e 91 % o util em tempo integral 

durante o serviço (Gráfico n" 11, 56); 

4) A tropa busca conhecimento, visto que grande parte teve a curiosidade de 

ler as instruções existentes nos coletes de proteção balística.(Gráfico nº 

1 O, p. 56), instruções estas que resolvem em parte o problema de falta de 

informação quanto ao uso e manutenção do colete de proteção baHsHca, já 

que as etiquetas fornecem inúmeras informações deste equipamento. 

De tudo que foi debatido e explanado, podemos Jistar as vantagens e 

desvantagens do uso do colete de proteção balística de forma ostensiva e de forma 

dissimuJada, conforme se vê a seguir~ 

Vantagens do Uso Ostensivo: 

Primeiramente iremos apresentar, de forma sucinta e objetiva, os resultados 

mais importantes que foram angariados na fase de coleta de dados e, a seguir, 

faremos sua ponderação. Citam-se como vantagens: 

a) Mai9r .comodidade - segundo os usuários1 o uso ostensivo é mais .cômodo 

porque atrapalha menos as ações cotidianas e possibilita sua fácil retirada 

nos p~ríodos de jntervalo, nos quais o colete não é necessárjo, como por 

exemplo, no momento das refeições, descanso, etc. 

b) Impacto psicológico - cogita-se que o uso ostensivo do colete de proteção 

balística causa um desestímulo à agíessão armada em razão de que, na 

grand~ maioria das vezes, o potencial agressor não está munido com tal 

equipamento e o que gera inconscientemente uma sensação de 

inferioridade e uma expectativa menor de êxito sobre seu oponente, 
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c) Maior higiene - registre-se que somos radicalmente contrários idéia do 

uso compartilhado coletes de proteção balística. Necessariamente, 

cada policial deve possuir o seu, facilita a manutenção preventiva e a 

higiene pessoal, porém, como dissemos, não podemos ignorar que no 

Brasil, os orçamentos destinados à Segurança Pública sempre ficam 

aquém das reais necessidades e que não há equipamentos para todos, de 

modo que a utilização por mais de uma pessoa torna-se inevitáveL Nestas 

circunstâncias, temos que admitir que quanto menor o contato com a pele 

do policial, maiores as condições higiene. 

d) Facilidade de fiscalização - infelizmente o Brasil não criou uma cultura 

sólida sobre os coletes de proteção balistica, o que leva muitos policiais, 

iludidos por um histórico rotineiro tranqüilo e incomodados pelo colete de 

proteção balística, a dispensarem-no. Nestas ocasiões, a facilidade 

propiciada aos agentes fiscalizadores revela-se corno uma importante 

vantagem do uso ostensivo. A fiscaUzação aqui referida abrange não só a 

observação do efetivo uso do colete de proteção balística, como também 

do seu ajustamento ao corpo. 

e) Aumento da eficiência - os testes físicos realizados pelos órgãos 

competentes, revelam que a superfície de impacto do colete de proteção 

balística deve estar livre de qualquer outro material. Ocorre que além de 

impedir a penetração do projétil, os . painéis balísticos possuem 

propriedades de dissipação do impacto que será absorvido pela ação 

simuitfmea das fibras que o compõem. O atingjmento de um corpo 

estranho colocado entre o colete e o projétil poderá gerar um "ricochete" 

ou a produção um_projétil secundário, 

Desvantagens do Uso Ostensivo: 

As desvantagens mais citadas e julgadas relevar1tes são~ 

a) Má apresentação pessoal - o colete de proteção balística normalmente 

está ç:o!ocado em . uma capa de tecido confeccionada sem maíores 

preocupações estéticas e acaba por ser colocado sobre um uniforme que 

em regra é planejado _para dar boa .aparência ao policial. Além disso, é na 
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parte frontal dos uniformes que são colocados ou bordados a identificação 

do polidal, as medalhas de curso, o brasão da Corporação e outros 

adereços imporíantes. 

b) Atrapalhas funcionais - o colete de proteção balística colocado por sobre a 

farda, dificulta a utilização da caneta (que em regra está no bolso da 

camisa), exige um tempo maior para retirada do apito (que também fica 

alojado no bolso da camisa) e ioviabiliza a utilização desses bolsos. 

e) Limitação de uso - por óbvio, a utilização ostensiva do colete de proteção 

balística só é cabível para pessoas .que trabalhem uniformJzadas e 

precisem ser vistas dessa forma. 

d) Maipr exposição - as jntempéries, a sujeira e outros fatores podem 

contribuir para a diminuição da vida útil dos painéis balísticos. 

e) Engçjamento dos disparos em áreas desprotegidas o seu uso ostensivo 

permite delinear a silhueta do PM, vulnerabílizando partes desprotegidas, 

fazenç.10 com que o agressor ao visualizar o PM com o colete, djrecione o 

tiro para as áreas desprotegidas. 

Vantagens do Uso Dissimulado: 

Em princípio, poder-se-ia dizer que as vantagens do uso ostensivo são as 

desvantagens do uso dissimulado e vice-versa. Porém, temos que nem sempre Jsso 

é verdade. Assim, para que possamos adquirir maior objetividade em nosso 

trabalho, transformaremos as vantagens do .uso ostensivo em desvantagens. do uso 

dissimulado e analisemos as seguintes variantes: 

a) mer:ior comodidade - embora a maioria das pessoas consultadas.tenham dito 

que o uso ostensivo do colete proporciona maior comodidade, isto é subjetivo. 

Um colete bem ajustado ao cor_po colocado no início do turno de serviço sob a 

vestimenta tende a ser esquecido, o que nos daria a idéia de menor 

desconforto. Da mesma forma, um colete ostensjvo que também esteja bem 

ajustado não necessitará ser retirado em período algum. A verdade é que o 

colete de proteção balística possuj certo peso e dureza que causam algum 

incômodo ao policial, não importando se o uso é ostensivo ou dissimulado. 

Pensamos que a pesquisa está um pouco viciada porque a maioria dos 
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entrevistados não usou o dissimulado. e deduziu que ele é mais incômodo. 

depois que o policial adquire o hábito de utilizar o colete de proteção balística 

a sensação de estorvo desaparece. 

b) Ausência de impacto psicológico - a teoria acima aventada, apesar de crível, 

não está provada e pode ser contestada com outra teoria igualmente não 

provada denominada "teoria da migração do tiro". Defendem aqueles que 

recom.endam o uso dissimulado que, quando o agressor visualiza a proteção 

balística, ele tende a desviar o alvo para a ünica parte mortal possível de ser 

atingida que passa a ser a .cabeça. Sendo assim, a segurança que 

pensávamos ter sido incrementada pelo desestímulo à agressão, fica 

prejudicada pelo estímulo de redirecionar o tiro para uma parte 

reconhecidamente mais fatal. Os relatos pessoais colhidos sobre confrontos 

armados revelam que,. em regra, não há tempo para que os contendores 

pensem nesta possíbítidade ou façam alguma projeção sobre o alvo a ser 

atingido. Normalmente os tiros são instintivos e tendem a acertar o tronco do 

oponente seja pelo treinamento tradicional ou pela maior possibilidade e 

acertar A situação poderia ser diferente em confrontos de maior duração ou 

em eventuais tocaias que, como se sabe, são mais raros. Consideramos que 

as alegçidas teorias não devem ser decisivas para nenhuma das alternativas e 

uso. 

c) Menor higiene tendo em vista a realidade que obriga mais de uma pessoa a 

utilizar o mesmo colete de. proteção balística, temos que neste iíem o uso 

dissimulado perde bastante pois, mesmo que cada policial possua a sua 

capa, a umidade do suor, os odores e .as eventuais possibilidades de doenças 

de pele permanecem nas fibras. O máximo que se poderia fazer é, além da 

sua própria capa, o policial utilizar uma camiseta por baixo. 

d) Prejuízo à fiscalização - já que a cultura brasileira gera possibilidades do não

uso qo colete de proteção balística, consideramos que a fiscalização é 

importante e, neste tópico, ela fica diminuída. Note-se, contudo que a 

dimin1,..1ição da ação fiscaiizatória muito pequena e restringe-se apenas aos 

casos que o fiscal passa rapidamente por um lugar. Em regra, nos demais 

casos a possibilidade de fiscalização é igual de sorte que não. seria correto 

considerar que esta é uma vantagem do uso ostensivo. 
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e) Diminuição da eficiência - consideramos que o uso dissjmulado do colete não 

lhe diminui a eficiência, pois, em geral, haverá sobre ele apenas a camisa do 

uniforme. O máximo que .poderia ocorrer é a criação do risco de geração de 

um projétil secundário pelo atingimento, dos botões, da caneta, ou peças e 

metal que às vezes são postas nos uniformes. Não há registro de casos neste 

sentido na PMPR, aliás, existem precedentes de policiais que foram salvos 

por moedas, relógjos de bolso e até Jsqueiro. Por outro Jado, há estudos que 

comprovam que a eficiência do colete de proteção balística aumenta quanto 

mais .próximo estiver do corpo e esta situação é mais comum ao uso 

dissimulado. O uso ostensivo, às vezes deixará partes da placa sem nenhum 

contato direto com algum anteparo o que poderá faciUtar a sua transfixação_ 

Desvantagens do Uso Dissimulado: 

Se transmudarmos as desvantagens do uso ostensivo em vantagens para a 

utilização dissimulada, temos: 

a) Melhor apresentação pessoal - é muito questionávei dizer que o uso 

dissimulado proporciona melhor aparência ao pol~cial. É necessário ponderar, 

também, que normalmente os policiais terão que utilizar uma farda com um 

número superior ao usual o que não lhe proporcionará um bom caimento. o 

colete de proteção balística facilita a retirada da camisa para fora da caJça e, 

não sendo com gola tipo "V", quando o policial senta-se a camisa fica toda 

amas~ada. Além disso, pensamos que a má aparência do colete ostensivo 

pode ser corrigida com uma capa mais estética e com locais para aposição do 

nome., brasão e outros acessórios necessários_ Ademais, a preocupação com 

a boa aparência varia de policial para policial. Uns vestem-se melhores, 

cuidam do cabelo, da barba, da condição fisica, etc. estes1 provavelmente 

conservarão uma boa aparência usando coletes de proteção balística de 

maneira ostensiva ou dissimulada. Outros policiais, no entanto, não realizam 

o menor esforço para melhorar sua apresentação pessoal nestes casos, 

qualquer forma de utilização vai lhe proporcionar uma má aparência 

b) Melhoria funcional - a caneta, o apito e todos os demais acessórios realmente 

ficam mais fáceis de serem utiUzados, mas a dfüculdade que o colete 
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uma das alternativas. 

e) Ampliação de uso - efetivamente, o colete de proteção balística de uso 

dissimulado pode ser utilizado tanto _para o serviço ostensivo, quanto pelo 

policiamento velado. Aliás, pode ser utiiizado também nos deslocamentos à 

paisana e até durante a folga do policial se ele não tiver que devo.lvê-lo no 

término do seu turno de serviço. 

d) Menpr exposição - diz-se que o colete .de _proteção .baHstica .dissimulado fica 

menos exposto aos fatores externos mas isto é muito relativo, país além dos 

raios Ultra:-Violeta, outro agente nocivo é a umidade e o tecido da farda não 

protegeria o colete. Além disso, a intensidade do suor, notadamente- nas 

regiões mais quentes, aumenta sign!ficatjvamente quando o colete está em 

contato mais direto com o corpo. Ãcreditamos que esta é, em verdade, uma 

desvantagem do uso dissimulado~ 



4. CONSIDERAÇÕES FlNA!S 

Nos capitulas anteriores, tivemos a oportunidade de abordar as 

características físicas e químicas dos diferentes coletes de proteção balística 

existentes no mercado. Vimos o seu funcionamento, as especificações técnicas e as 

orientações específicas referentes às ações que devem ser eJ<ecutadas para garantir 

a prorrogação de sua vida útíl e, ainda, instruções sobre o seu correto 

armazepamento. 

Assim, baseados nos conhecimentos técnicos até aqui desenvolvidos, 

cumpre-nos passar para uma nova fase discussão que a doutrina alnda não 

iogrou pacificar. trata-se, em verdade, de escolher uma das formas de utilização do 

colete de proteção balística (ostensiva ou dissimulada) que seJa a mais 

recomendável tecnicamente. 

Para resolver esta questão, iremos confrontar as teses e as antíteses 

alinhadas doutrinariamente a favor ou contra cada uma das hipóteses que serão 

examinadas, salientando que, em razão da exiguidade do tempo, a pesquisa teve de 

ser reallzada de maneira mais intensiva e informal junto aos policiais de várias 

instituições do Brasil, que colaboraram de maneira ímpar para o êxito das 

informações agora repassadas. 

Registre-se, ainda, que foram consideradas algumas teorias estrangeiras, 

porém, algumas delas tiveram que ser descartadas elou revistas à luz da realidade 

cultural e climática do nosso país. 

Evidentemente não foi possível esgotar a matéria sendo certo que o tema 

merece ser revisto por outros pesquisadores, principalmente porque o assunto em 

pauta é a vida humana. 

Quando se estuda um equipamento, cuja utilização correta ou incorreta pode 

significar a manutenção ou a perda de uma vida, nenhum esforço deve ser poupado 

e enquanto não forem enfocados todos os prismas possíveis e imagináveis, o estudo 

ainda n~o esiará concluído. 

Desde o ano de 1995, a PMPR vem utilizando coletes de proteção balística 

em todo o seu efetivo de serviço empregado na atividade de linha Já naquela 

época, questionava-se quanto à forma de uso do colete de proteção balística, se de 
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forma ostensiva ou dissjmulada, porém corno nunca houve no Brasil doutrinaJirmada 

a respeito do assunto, convencionou-se a utilização dos coletes de proteção 

balística de forma ostensiva. Devjdo às inovações tecnológicas na _produção de 

materiais e confecção dos citados coletes, deixando-os mais leves e flexíveis, 

conseqüentemente, mais confortáveis e associado aos exemplos das mais 

modernas polícias do mundo, em particular a polícia norte-americana, cujo uso de 

colete de proteção balística em atividade de políciamente ostensivo é forma 

dissimuiada, a Polícia Militar do Paraná tomou algumas medidas, as quais 

atualmente se concretizam em ações que citadas a seguir, no sentido de se 

padronizar, para o efetivo policial-militar em serviço operacional, o uso do colete de 

proteção balística de forma dissimulada 

Conforme Estudo de Estado-Maior, realizado pelo Cap QOPM Márcio Luiz 

Fonseca, da PMPR, como trabalho acadêmico da Disciplina Trabalho de Comando, 

no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 2002, ficou evidenciada a problemática 

da falta de padronização quanto â forma de utilização de coletes proteção 

balistíca (dissimulado ou ostensivo) por parte dos integrantes da corporação. 

Levantadas as devidas hipóteses e estabelecidas as linhas de ações, foram 

propostas duas delas, conforme Ànexo 1 O . 

Em fevereiro do presente ano, o Comando-Geral da PMPR baixou uma 

determinação, conforme anexo 11, a qual viria a regulamentar o uso do colete de 

proteção baiística de forma dissimulada. 

Providências seguintes foram tomadas por parte Diretoria de Apoio 

Logístico, conforme Anexos 12, 13~ 14 e 1 em que ficaram efetivadas as medidas 

necessárias para sedimentar na PMPR, a cultura quanto ao uso dissimulado de 

coletes de proteção balís1icapnr parte _policiais-míJítares em serviço, 

Com base nos estudos até aqui realizados, orientados principalmente por 

pesquisas efetuadas em empresas fabricantes de coletes de proteção balística, 

poíiciais conhecedores do assunto, de varias instituições do Brasil e de policiais

mílítares pertencentes ao 1 BPM, envolvidos na atividade de linha, che9ou-se ao 

convencimento que para o efetivo policial-militar, da PMPR, a forma dissimulada de 

utilização do colete 

se o que se segue: 

proteção balíslíca é a maís apropriada e, para tanto, propõe-
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j) Que seja baixada Djretriz do .Comando-Geral da PMPR, normatizando o 

uso de coiete de proteção balística de forma dissimulada por parte de todo efetivo 

operacional, a ser efetivado a médio prazo; 

2) Adoção das propostas realizadas por ocasião do já mencionado Estudo de 

Estado-Malor realizado pelo Cap QOPM Màrcio Luiz Fonseca, conforme Anexo 1 O, 

tendo em vista serem estas medidas inicialmente as mais ajustáveis aos orçamentos 

destinaçios à Segurança PúblJca em nosso 

3) Envidar esforços no sentido de que a linha de ação proposta a médio prazo 

naqueie Estudo Estado-Maior, ou seja4 adquirir uma quantidade coletes de 

proteção balística para uso de forma dissimulada, suficiente para toda a tropa, 

levando-se em consideração o romaneio de cada policial-míiitar, seja efetivado no 

prazo maís reduzido possfvei; 

4) Incentivar para que as unidades operacionais intensifiquem as instruções a 

respeito do uso do coJete de proteção balística, não restringindo apenas 

informações técnicas, como também a assimilação da cultura do uso consciente 

deste EPt como fazem as.grandes empresas do ramo prjvado; 

5) Embora o colete proteçào ballstica seja um produto controlado pelo 

Exército, e assim deva permanecer, que o mesmo também seja analisado como um 

equipamento de proteção individua!, com tratamento análogo ao que é dado pelo 

Minlstérlo do Trabalho e Emprego, conforme NR 06, presente no Anexo 

6) Na aquisição dos coletes de proteção balística, fique evidenciado que as 

empresas concorrentes obedeçam aos mais avançados critérios tecnológicos, 

relativos à materiais e confecçao, a fim de propiciar sempre maior conforto, ou seja, 

meno~ peso, mais flexibilidade, sem prejuízo de suas características baíísticas, bem 

como a confecção das capas com tecidos especiais (como o CoolMax, citado no 

item 3.6 desíe trabalho). lnciusive, com a aquisição de capas de coletes 

sobressalentes; 

7) Estabeiecimento de contato constante com as empresas de coletes de 

proteção balística, com o Intuito de serem atualizados estudos de nossa realidade 

operacional, acompanhando a evoiução tecnológica de materiais e confecção de 

coietes çle proteção balística mais apropriados para nossas características laborais; 

8) Apesar das teorias ora elaboradas sobre as vantagens e desvantagens do 

colete de proteção balísfica de forma dissimulada, .podemos constatar que embora 
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haja fpitores adversos como cilma quente e o desconforto do equipamento. Estes 

nao devem ser condicionantes para a nao-utílizaçao do mesmo, poís a sensação de 

desconforto desaparece quando se adquire o hábito; 

9) lVlostrar de forma efetiva que o colete de proteçao balística é extremamente 

necessário para a sobrnvivência do pollcial-milltaí em sua atividade operacional e 

que, a adoção da forma de utiiização dissimulada é a mais apropriada, justificada 

pelo conteúdo apresentado neste trabaJho; 

1 O) Administrar de fOíma racionai as escalas de serviço, de modo a impedir 

turno~ de duração eJ<Cessjva, evitando assjm, prováveis prejuízos ergonom1cos 

decoríente do uso contínuo do coiete de proteção balística. 

11) Efetivar a devida coleta e análise dos casos de confrontos aímados na 

PMPR, em que a figura do colete de proteção balística foi condição síne qua non 

para a sobrevivência do policial-mimar; 

O presente trabalho procumu reunir argumentos que fossem suficientes no 

intuito de trazer convencimento quanto â _padronizaçao na PMPR1 de uma forma de 

utilização do colete de proteção balística pelo efetivo policial-militar aplicado na 

atividade de iinha, concluindo que para o cenário em questão, a forma de utliízação 

de colete de proteção balística dissimulada é a mais adequada. 

Concluiu-se também que mais importante que uma padronização quanto à 

forma de utilização deste equipamento, é a assimilação de uma cultura voltada para 

o seu uso rotineiro por parte dos _policíais-:militares em serviço. 

Algumas ínstítuíções policiais estrangeiras, a exemplo da polícia norte

amerícana, acreditam que podem aumentar o uso rotineiro dos coietes de proteção 

balística, aproveitando os cenários controlados das academias de polícia, e neste 

aspecto, deve-se reconhecer a lnlclatlva do Departamento de SobrevJvência Policial, 

da Academia Policial Militar do Guatupé, atrnvés de sua chefia, Cei PM RR iranii dos 

Santos, o qual mantém como postura obíigatória aos pollciais-miiitares alunos" 

durante instrução, da utilização dissímuíada do colete de proteção balística. 

Acreditamos que de forma análoga, os comandantes nos mais diversos 

níveis, devem adotar políticas que estimulem o uso permanente dos coletes de 

proteçao balística, pelos poUciais-miíitares que atuam no serviço operacionaL 
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De toda análise realizada, resta-nos um pleno convencimento de que o único 

colete de proteção balistica que, com toda certeza, não conseguirá proteger o 

policiaJ-miUtar, será sempre aquele que não usado. 



COLETE: 

BALÍSTJCA: 

PROJÉTIL: 
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GLOSSÁRIO 

Vestimenta sem mangas, utilizada sobre a camisa, podendo ter 

propriedades de proteção contra disparos de arma de fogo. 

É uma parte da física, compr8endida dentro da Cjnemática. e da 

Dinâmic_a, que estuda o movimento dos cor_pos e projéteis no 

espaço. 

Entende-se todo o corpo que se desloca livre no espaço, em 

virtude de um impulso recebido, 

DISSIMULADO: Material oculto, disfarçado, não perceptível. 

OSTENSIVO: Diz-se de tudo que está à mostra, que pode ser visto. 

BLINDAGEM_: Ação de interpor uma superfície de material resistente, permitindo 

que todo a estrutura que eia envoiva fique protegida, garantindo a 

segurança das pessoas contra os mais diversos tipos de 

abordagem e ângulos de disparo de arma de fogo. 

PAINEL: 

LOGÍSTICA: 

EMPENHO: 

LICITAÇÃO: 

Placa composta de materiais com características protetivas, 

sendo parte integrante nos coletes balísticos. 

É o processo de planejar, implementar e controlar de maneira 

eficiente, o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os 

serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos 

requisitos do consumidor, 

É o ato emanado de autoridade competente que cria, para o ente 

público (Município), obrigações de pagamento, pendente ou não 

de implemento de condição (satisfação da obrigação assumida 

pelo fornecedor), compreendendo a autorização e a formalização. 

Nenhuma despesa _pública poderá se efetivar sem o prévio 

empenho. 

É a forma pela qual devem ocorrer as contratações e aquisições 

num órgão público, podendo, em alguns casos previstos em lei 

(Lei 8666193), ser inexígíve! ou dispensada 



68 

5. Rl;FERÊNC!AS BlBUOGRÁFJCAS 

ABRAHÃO, José R. R. Coletes balísticos. Revista Magnum, nº 12, Ano 11, São 
Paulo: 1-988. 

BULGARI FILHO, H. Determinação de Esforço Balístico Produzido Pelos 
Projétejs. Pauio: 1995, 116f. Monografia (Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais) - CAES, Polícia Militar São Paulo. 

COLETES À PROVA DE BALAS. DisporJv.el em .htip:l/wvvw.abilitv.rom.brlcoletes. 
Aces~m em 04 out. 2003. 

Ou PONT. Informações Técnicas: proteções balísticas. São Paulo, 1995. 

GOMÇS, M. L.; MACHADO~ E M. Uso do Colete à Prova de BaJas. Revjsta 
Unidade, Porto Alegre, nº 1 p. 19-24, nov. 1992. 

MORAES, Colete de Proteção Balística: emprego tático e processo Ucitatório. 
São Paulo: 1998, 112f. Monografia (Curso de Aperfeiçoamento Oficiais) CAES, 
Polícia Militar de São Paulo. 

NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE. NIJ 0101.03: ballistic resistance protectiv 
materiais. EUA, 1987. 

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO: Coletes Balísticos. Informativo nº 001. São 
Paulo1 SP. Jan. 2003. 

ROSA, R. R. da. Colete à Prova Balas. 
07-13~ jan.Jmar. 2000. 

TAURUS BLINDAGENS LTDA. Informações Técnicas: proteções balísticas. 
Guarulhos, 1995. 

ZANOTT A, Creso M. Proteções Balísticas. Revista Proteger, nº 07, Editora 
Magrn,.1m, São Paulo: 1996. 

-------. Proteção Balística. Revista Magnum, São Paulo, p. 23-26, 
novJdez. 1991. 



ANEXO 1-

ANEXQJI -

ANEXO m-

ANEXO IV -

ANEXO V-

ANEXQ VJ-

ANEXO VII -

69 

USTA DE ANEXOS 

QUESTIONÁRIO OE CAMPO PARA FABRICANTES DE 
COLFFES OE PROTEÇÃO -BAL~STtCA. 

QUESTIONÁRIO DE CAMPO PARA POLICIAIS ESPEC~AUSTAS 
NO ASSUNTO. 

QUESTIONÁRIO DE CAMPO PARA USUÁRIOS DO COLETE DE 
PROTEÇÃ-0 BALÍSTICA. 

PORTARIA Nº 022-D LOG, DE 23 DE DEZEMBRO 

PORTARIA Nº 002-RES, DE 6 DE JUNHO DE 2001. 

2002. 

ETIQUETA DA CAPA DO COLETE DE PROTEÇÃO BAUST~CA 
DO TIPO J a UI-A 

ETIQUETA DO PAINEL DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 
DO TIPO 1a111-A. 

ANEXO vm - ETIQUETA DA CAPA DO 
DO TIPO li!. 

DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

ANEXO IX-

ANEXO X-

ANEXÇ>XI -

ANEXO XII-

ETIQUETA DO PAINEL DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 
DO TIPO rn. 

ESTUDO DE ESTADO MAIOR SOBRE O USO DISSIMULADO DO 
COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA APRESENTALlO COMO 
TRABALHO ACADÊMICO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
DE OHCIA1S/2002. 

DETERMJNACÃO DO COMANDO GERAL QUANTO AO USO DO 
COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA. 

OFÍCIO PROVENEINTE DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 
SOLICITANDO ATUAUZAÇÃO DE ROMANE10. 

ANEXÇ> xm - ANEXO DO PlANO AQU!SIÇÃO 
UNIFORME - RESUMO DO PADU-2003. 

DISTRIBUIÇÃO DE 

ANEXO XIV-

ANEXÇ>XV-

MEMORIAIS DESCRITIVOS DE AQUISIÇÃO DE COLETES DE 
PROTEÇÃO BALÍST+(;A NÍVEL li -PMPR 

MODELOS DO CORTE DOS COLETES DE PROTEÇÃO 
BALÍSTICA MASCULINO E FEMININO. 

INFORMATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO 



70 

ANEXÇ> XVI - PAULO, QUANTO AO uso no 
BALÍSTICA 

DE -PROTEÇÃO 

ANEXO xvn - NORMAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
QUANTO AO USO CONSERVAÇÃO COLETES DE 
PROTEÇÃO BALÍSTICA. 

ANEXO xvm - PONTOS ELENCADOS NA Nº 120/BMRS, SOBRE o uso DO 
COLETE DE PROTEÇÃO BAUSTJCA NAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS. 

ANEXO XIX - ESTATÍSTICAS NORTE-AMERICANAS DE 
ENVOLVIDOS EM CONFRONTOS ARMADOS. 

POLICIAIS 

ANEXO XX - DADOS DO SISCOP REFERENTES AO 17° BATALHÃO DE 
POLÍCJA MILITAR POR CRJMES, BAIRROS E M~S. 

ANEXO XXI - DE PESQUISA 

ANEXO XXII - NORMATIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL/ NR-06. 



71 

COLETE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

UTILIZAÇÃO DISSIMULADA E OSTENSIVA: VANTAGENS E DESVANTAGENS 

QUESTJONÁRJO DE -CAMPO 

PÚBLICO-ALVO: FABRICANTE DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

Nome do preposto:-----------------------
Empresa: _________________________ ~ 

1. Em obediência ao Códjgo Consumidor, todo produto deve ser acompanhado 

por Indicações do modo de usar. Nos coletes de proteção bafístíca fabricados por 

esta conceituada empresa, quais são estas orientações? 

2. Explorando élinda as orientações técnicas pelo fabrícante, existem algumas delas 

de orqem lática? Exemplificando: Norma nº 01 - USAR O COLETE 

PROTEÇÃO BALÍSTICA SOB A FARDA PARA GARANTIR .MELHORES 

RESULTADOS, ou algo simílar? 

3. Quais suas justificativas técnicas e táticas para o uso do colete de proteção 

balística pelo policiamento ostensívo a farda - uso dissimulado (vantagens e 

desvantagens)? 

4. Quais suas justificativas técnicas e táticas para o uso colete de proteção 

balístí9a pelo policiamento ostensivo sobre afarda uso ostensivo (vantagens e 

desvantagens)? 

5. A empresa possui um sistema de pós-venda, onde procura avalíar a satisfação 

do usuário com o produto? 
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6. Sua empresa possuí confecção (modelo) de colete de proteção balística 

diferenciado para o público feminino? Caso afirmativo, poderia anexar descrição 

do referido produto? 

7. Quais são os materiais componentes de seus produtos? De onde vem a 

tecnologia de uso de seu produto? Da experiência laboratorial ou de estudos 

tendo como base casos reais de operadores baleados? 

8. Espaço para considerações pessoais sobre o assunto. 
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ANEXO IJ 

COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

UTiUZAÇÃO DISSIP .. 'iULADA E VANTAGENS E DESVANTAGENS 

QUESTJONÁR!O CAMPO 

PÚBUÇO-ALVO: POLICIAIS ESPECJAUSTAS NO ASSUNTO 

Nome: 
~-~~~~~~~~~---~-~~~~-~~~-~~ 

Posto:,.-----------Função:-------------

Diretoria/OPM: 
----------------~ 

1. Existe em sua pollcJa!, norma geraJ de ação ou qualquer 

outra normatízação que discipline o uso colete de proteção balística? Em 

caso afirmativo, pode anexá-ia ao presente questionário? 

Existe em sua organização policial algum estudo sobre a utilização 

dissílT}uiada e ostensiva do .colete de proteção baHstica? Em caso afirmativo, 

pode anexá-la ao presente questionário? 

Qual a justíficatíva para o uso do colete de proteção balística por 

sobre a farda do policial (uso ostensivo)? Cite vantagens e desvantagens. 

4. Qual a justificativa técni.ca para uso do colete de proteção baíística sob o 

fardamento (uso dissimulado)? Cite vantagens e desvantagens. 

5. Quêjl o nível de conhecimento técnico e tático repassado para o efetivo 

operacional, sobre o colete de proteção balístíca (uso, manutenção, 

armazenamento, limpeza)? 

6. Possui sua organização policial estatística sobre policiais salvos pelo uso 

correto do colete de proteção balística? Em caso afirmativo, pode anexá-la ao 

presente questionário? 



7. O E;fetivo operacional acredita nas propriedades 

baiística e usa conscientemente ou sob ordem? 

8. Considerações pessoais sobre o 

colete de proteção 
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ANEXO 

COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 
UTILIZAÇÃO DISSIMULADA OSTENSIVA: VANTAGENS-E DESVANTAGENS 

QUESTIONÁRIO DE CAMPO 

PÚBLICO-ALVO: USUÁRIO DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 
OPM: 17° -Batalhão de PoHcia MHitar/PMPR 

O presente questionário visa coletar opiniões sobre coletes balísticos que 
possam subsidiar a conclusão de monografia para o CA02003-PMPR, mais 
precisamente no que diz respejto a seu conhecimento acerca do uso de coletes 
balísticos. Agradeço antecipadamente a sua valorosa colaboração. Cap QOPM 
Moraís PMPR. 

1. Qual a classificação do nível de proteção do colete de proteção balística 
usado na PMPR? 

( ) Nível I; 
( ) Nível JJ-A; 
( ) Nível li; 
( ) NíveUJJ-A. 
( ) Não sei. 

2. O colete de proteção balística em uso na Corporação protege você dos 
dis.paros de quais calibres? 

( ) Do .22, .32, .38 SPL, .44 magnum; 
( ) Do .22, .32, .38 SPL, 5,56 mm; 
( ) Do .22, .32, .38 SPL, 9 mm e .357 Magnum; 
( ) Do .22, .32, .38 SPL, 9 mm e 7,62 NATO. 
( ) Não sei. 

3. Você confia no colete de proteção balística que a PMPR fornece para você? 
( ) Sim; 
( } Não; 
( ) Não sei. 

4_ O colete de proteção balística da PMPR protege o policial de golpes 
desferidos por faca ou estiletes? 

( ) Sim; 
( ) Não; 
( ) Não sei. 

Na sua rotina diária é possível perceber se o efetivo de sua OPM usa coletes 
baHstícos: 

( ) Slm. todos os policiais do operacional e do administrativo; 
( ) Slm, para todo o efetivo do serviço operacional; 
( ) Sim, mais de 50% do efetivo do serviço operacional; 
( ) Sim, menos de 50% do efetivo do serviço operacional; 
( ) Não há coletes para efetivo do serviço operacional. 
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6. Pod~-se ter objetos dentro dos bolsos ou peças metálicas na _gandaia da 
farda, quando utilizamos o colete de proteção balística? 

( ) Sim 
( ) Não 
( ) Não tem influência 
( ) Não sei. 

7. Você já recebeu instrução de uso e manutenção do colete de proteção 
balístka: 

( ) Sim; 
( ) Não; 
( ) Sim, freqüentemente. 

8. Qual o tamanho do colete de proteção balística para sua utilização? 
( ) MP - mascuUno pequeno~ 
( ) MM - masculino médio; 
( ) MO - masculino grande; 
( ) MGG - masculino extra grande; 
( ) FP -Feminino pequeno; 
( ) FM - Feminino médio; 
( ) FG - Feminino grande; 
( ) FGG - Feminino extra grande; 
( ) Não sei. 

9. Você tem conhecimento se as instruções existentes nas etiquetas da capa 
externa e da capa interna {paínelbaHstíco) são importantes para o uso correto 
do colete de proteção balística: 

( ) Sim1 já li todas as instruções; 
( ) Sim, mas não li as instruções; 
( ) Não1 nunca li as instruções; 
( ) Não tenho conhecimento sobre tais instruções. 

1 O. A r~speito da utilização do colete de proteção balística em serviço 
(operacional): 

( ) você utiliza o colete em tempo integral, em seu turno de serviço; 
( ) você utiliza o colete somente no atendimento de ocorrências PM; 
( ) você não utiliza o colete durante seu turno de serviço. 

11. Qu.anto a forma de utilização do colete de proteção balística: 
( ) utiliza-o sob o fardamento (forma dissimulada); 
( ) utiliza-o sobre o fardamento (forma ostensiva), 

12. Com relação a pergunta nº 11, qual você acha melhor? Justifique. 
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13. C9loque V ou quanto as afirmações forem verdadejras ou falsas~ 
( ) o colete de proteção balística deve ser ajustado ao corpo de modo a permitir 
amplit!Jde respiratória e boa mobilidade; 
( ) o colete de proteção balística deve ser mantido solto (frouxo) para dar 
conforto; 
( ) o colete de proteção balística deve ser ajustado de modo a proteger o tronco a 
partir do início do osso esterno até a íinha do umbigo. 

14. Você sabe em quais medidas do seu corpo é dimensionado o colete de 
prpteção balística? 

( ) circunferência do tronco, altura do tronco; 
( ) comprimento dos braços e circunferência da cintura; 
( ) largura dos ombros e circunferência da cintura; 
( ) nã9 sei. 

1 Os painéis que compõem o colete de proteção balística (frente e costas) 
possuem algum lado que deve ser voltado para o corpo? 

) Sim, alguns fabricante indicam que a etiqueta seja voltado para o corpo; 
( ) Não, pode ser colocado de qualquer maneira. 
( ) Não sei. 

16. Coloque V ou F, quanto as afirmações forem verdadeiras ou falsas, quanto ao 
armazenamento.de um colete de proteção balística: 

( } Pode ficar exposto ao sol; 
( ) Deve ser, de preferência, pendurado em cabides; 
( ) Pode ficar em local úmido; 
( ) Pode ser dispostos um sobre. o outro" 

17. Coloque V ou F, quanto as afirmações forem verdadeiras ou falsas: 
( ) Um colete de proteção balística molhado tem suas características balísticas 

reduzidas; 
( ) Um colete de proteção balística molhado tem suas características balísticas 

aument,adas; 
( ) Não há influência na resistência balística quando o colete de proteção 

balística está molhado (água). 
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ANEXO 

PORTARIA Nº 022~0 LOG, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2002. 

Aprova as Noímas Reguladoras da 
Fabricação, Aquisição e Venda de 
Co!etes balísticos. 

O CHEFE DO DEPARTAMENTO LOGÍSTICO, no uso das atribuições 
constantes do inciso IX do art. 11 do Capítulo IV Portaria nº 201, de 2 oe maio de 
2001 - Regulamento do Departamento Logístico (R-128), de acordo com o inciso XV 
do art. 27 e do art. 263 do Regulamento para a Fiscalização de Produtos 
Controlados (R-105), aprovado pelo Decreto 3.665, de 20 de novembro de 2000 e 
por proposta da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), resolve: 

Art. 1 Q Aprovar as Normas Reguladoras da Fabricação, Aquisição e 
Venda de Coletes balf sticos, que com esta baixa. 

Art. 2!:! Determinar que esta Portaria entre em vtgor na data de sua 
publicação_ 

Art. ~Revogar a Instrução Técnico-Administrativa nº 15C/02 - DFPC, 
de 02 de fevereiro de 2002. 

NORMAS REGULADORAS DA FABRICAÇÃO, AQUISIÇÃO E VENDA DE 
COLETES BAL~STICOS 

ÍNDiC~ 

CAPÍTULOS 

1 - DA FINALIDADE 

li - DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES 

Ili - DA FABRICAÇÃ.O 

IV - DA AQUISIÇÃO 

V-DAVENDA 

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ANEXOS 
1 - RELAÇÃO DE VENDA DE COLETES BALÍSTICOS PELO FABRICANTE 

li - RELAÇÃO DE VENDA COLETES BALiSTICOS PELO GOMÉRC10 
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Art. 12 As presentes Normas reguiam os procedimentos para a 
fabricação, aquisição e a venda de coletes balísticos, estabelecendo procedimentos 
e providências que deverão ser observados no exercício das referidas atividades 
com o produto. 

CAPÍTULO li 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2º Coletes balísticos são produtos controlados pelo Exército, 
relacionados sob os números de ordem 1090 (uso permítído) e 1100 (uso restrito) e 
incluítjos na Categoria de Controle nº t sujeííos à fiscalização das atividades de 
fabricação, utilização, importação, exportação, desembaraço alfandegário, tráfego e 
comércín. 

Parágrafo único. Os coletes balísticos, classificados como de uso 
restrito, não poderão ser vendídos no .comércio. 

Art. 3Q Os coletes balísticos são classificados quanto ao grau de 
restrição (uso permitido ou uso restrito), acordo com o nível de ,proteção, 
conforme a seguinte tabela: 

NIJ 0101.03 

NÍVEL rv1UNiÇÃO 
t::NERGIA CINET4CA -GRAU DE 

(JOULES) RESTRIÇÃO 

.22 LRHV - Chumbo 
133 • 1 

1 
1 

(cento e trinta e três) 

i 1 .38 Special - RN Chumbo 
342 

1 . (trezentos e quarenta e dois) 

l 1 
i 9mm PARA - FMJ 441 1 

11-A (quatrocentos e quarenta e um) i 

1 .357 Magnum - JSP 
740 1 

1 {setecentos e quarenta) 1 Uso 
1 1 Omm Plihlâ _ I= 111 513 1 1 

Vtlflll 1 ,-,.1~ f l'v1v j __ ~(quínhento~etreze) __ J 
., 921 j 

(novecentos e vinte .e .um) 
1 

J 
.357 Magnum - JSP 

9mm PARA FMJ RN 1 
726 

{setecentos e vinte e seis) 1 
ill-A 

1411 1 .44 Magnum - SVVC 
~ Chumbo (hum mil quatrocentos e ooze) 1 

1 11 j 7,62x51mm - FMJ 3406 1 (.30ô Winchester) (três mil quatrocentos e seis) ! Uso restrito 1 
!V 7,62x63mm -AP 1 4068 1 1 (.30-06 Springfield - AP) 1 (quatro mil e sessenta e oito) 1 
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Art. 4º O Exército não autorizará a fabricação de coletes balísticos de 
qualquer nível, tipo e modelo, com base no critério de similarldade. 

Parágrafo único. Caso haja mudança de matéria-prima ou inclusão de 
acessórios como protetores pélvicos, glúteo, JemuraJ, lateral, etc., fica o fabricante 
obrigado a testar novos protótipos, com a alteração pretendida, de acordo com as 
exigências do art. 57 do Regulamento para Fiscalização de Pro.dutos Controlados 
(R-105), aprovado pelo Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000. 

Art. Os coletes balísticos devem ser identificados de maneira 
inequívoca, com o nome do fabricante, modelo, nível de proteção, número de série, 
data tje fabricação e prazo de validade do produto, que não deve ser inferiora cinco 
anos, de acordo com as exigências da NIJ Standard 0101.03 - item 4.4.1 (Ballistic 
Resístance Of Police Body Armor). 

Art. 6º Os fabricantes remeterão a relação dos coletes balísticos de 
uso permitido vendidos, até o décimo dia do mês subseqüente, às Secretarias de 
Segurança Pública dos respectivos estados de destino, identificados da maneira 
citada, com o nome e identificação dos adquirentes. 

Art. 7º O fabricante remeterá à Diretoria de Fiscalização de Produtos 
Controlados (DFPC), por intermédio do Serviço .de Fiscalização de Produtos 
Controlados da Região Militar (SFPC/RM) onde está registrado, a relação dos 
coletes balísticos de uso restrito e permitido vendidos e entregues para pessoas 
físicas e jurídicas autorizadas pela DFPC, identificados da maneira citada, com o 
nome e identificação dos adquirentes, de acordo com o modelo constante do Anexo 
1. 

Art. 8º A DFPC poderá, a qualquer momento, solicitar amostras 
aleatórias aos fabricantes de coletes balísticos, com a finalidade de verificar a 
conformidade do produto com suas especificações ou normas técnicas. 

Parágrafo único. No caso de ficar .constatada a não-conformidade do 
produto, será solicitada nova avaliação técnica e, a critério do Exército Brasileiro, 
serem adotadas providências, de acordo com as exigências do § 3º do art. e do 
art. 247, do R-105. 

CAPÍTULO IV 
DAAQWSIÇÃO 

Art 9º Os coletes balísticos uso permitido ou restrito podem ser 
adquiridos, diretamente na indústria, com autorização prévia do Exército Brasileiro, 
por: 

1 - órgãos da administração pública; e, 
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li - empresas prJvadas especializadas em serviço de vlgilânda e 
transporte de valores, desde que com parecer favorável do órgão competente do 
MinistérJo da Justiça 

Art. 1 O. Excepcionalmente, o Departamento Logístico (D Log) poderá 
autori,.zar a aquisição individual, diretamente na indústria1 de coiete balístico de uso 
permitido ou restrito, por parte dos membros da Magistratura e do Ministério Público, 
da União e dos estados, desde que, por íntermédío do órgão interessado seía 
apresentada justificativa da necessidade de uso destes equipamentos, e que o 
requeiram por intermédio da Região Milítar em cuja circunscrição estiver sediado. 

Art. 11. Ao participarem de licitações que envolvam produtos 
controJados pelo Exército, as pessoas jurídicas Ucitantes devem apresentar o ato de 
registro específico da atividade, ou seja, Título de Registro-TR ou Certificado de 
Regístro-CR, conforme o caso, emitido pelo Exército, a fím de atender às exigências 
do art. 28, íncíso V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 12. Os compradores de coletes balisticos deverão ser maiores de 
:vinte e um anos e serem alertados, por ocasião da compra, de que poderão ser 
respon9abilizados por quaisquer ocorrênciasirregulares previstas no art. 238 do R-
105. 

CAPÍTULO V 

DA VENDA 

Art. 13. Os coletes balísticos de uso permitido podem ser vendidos, 
pelo çomércio especializado em armas e munições, para o público em geral, com 
autorização prévia da Secretaria de Segurança Pública. 

Art. 14. A comercialização de coletes balísticos aprovados em 
Reiatório Técnico Experimenta! (ReTEx), que recebam até dez por cento do número 
de camadas, para cada tipo de.tecido componente, seráobjeto de apostilamento ao 
TR do fabricante, desde que isto não implique em mudança do nível de proteção. 

Art. 15. O comércio especianzado em armas e rnunjções deverá 
remeter, mensalmente, às Secretarías de Segurança Pública dos respectivos 
estados1 a relação dos coletes balísticos de uso permítido veodldos ao público em 
geral, identificados da maneira citada, com o nome e identificação dos adquirentes, 
de acordo com o modelo constante do Anexo JL 

Art. 16. As RM, por intermédio de seus SFPC, apostilarão aos CR do 
comércio especializado em armas e munições a autorização para o comércio de 
coletes a prova de balas de uso permitido. 

Art. 17. Os coletes balísticos só poderão ser retirados do 
estabelecimento comercíal, pelos compradores, após o recebimento, pelo vendedor, 
do registro feito no órgão competente da Secretaria de Segurança Pública. 
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CAPJTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18. A DFPC poderá fornecer, mediante solicitação ou por iníciatíva 
própria, uma rnlação atualizada de fabricantes de coletes balJsticos e seus produtos 
homologados. 

Art. 19. O exportador de coletes balísticos, nâo poderá manter em 
estoque coletes balísticos de uso restrito. 

Art. 20. Caso haja dúvidas sobre especificações de coletes balísticos, 
os interessados poderão consultar a DFPC sobre dados de caráter técnico ou 
administrativo. 

Art. 21. O exercício de qualquer atividade com coletes balísticos em 
desacordo com o disposto nestas Normas, sujeitará o infrator às penalidades 
prevístas no art. 247 do R-105. 

Art. 22. Em casos de roubo, furto ou extravio, o detentor do colete 
balístiço deverá informar imediatamente a o.corrência e os dados do produto às 
autoridades políciais competentes. 

Art. 23. Os casos omissos, relativos à execução das presentes 
Normas1 serão solucionados pelo Chefe do Departamento Logístico. 

ANEXO! 

RELAÇÃO DE VENDA DE COLETES BALiST~COS PELO FABRICANTE 

1h1=>r;::i 
--· ~ :s 

do Fabricante (Nome, CNPJ, ·-.d~;eço, telefone, etc.) 

Data da Guia de 
Adquirente 

Venda Tráfego Modelo Nível (com CRou 
17:::11;,'~0) 

' 

Observações: 

Local eData 

nome completo e função do responsável 
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ANEXO li 

RELAÇÃO DE VENDA DE COLETES BALÍSTICOS PELO COMÉRCJO 

Local e Data 

nome completo e função do 



ANEXO V 
PORTARIA Nº 002-RES, DE 6 DE JUNHO DE 2001 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCiTO BRASLEIRO 

. GABINETE DO COMANDANTE 

PORTARIA Nº 002-RES, DE 6 DE JlJNHO DE 2001. 
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Aprova as tabelas de dotação de armamento, colete à 
prova de balas e munição das Polícias Militares e dos 
Corpos de Bombeiros Militares e dá outras providências. 

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, .no uso .da..competência que lhe confere .o 

art. 17 .e letra "e" do art. 21 do Decreto..,Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, o art. 30, inciso VI, 

da Estrutura Regimental do Ministério da Defesa, aprovada pelo Decreto nº 3 .466, de 17 de 

maio de 2000 e o art. 2º do Regulamento para as Policias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares (R-200), aprovado pelo Decreto nº 88.777, e 30 de setembro de 1983, combinado 

com o ai1. 19 da Lei Complementarnº 97, de 9 dejunho .de 1999, e de acordo com o que 

propõe o Estado-Maior do Exército, ouvidos o Departamento Logístico e o Comando de 

Operações Terrestres, resolve: 

Art. 1 º Aprovar as tabelas de dotação de armamento, colete à prova de balas e 

muniç~o das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, que com esta baixa_ 

Art. 2º Autorizar que o armamento e a munição atualmente existentes, não 

enquaµrado nestas tabelas e adquiridos com .base em tabelas aprovadas em portarias 

anteriores, permaneçam em uso até o término do seu ciclo de vida, observadas as prescrições 

da Portaria Ministerial.nº 341, de2 de abril de 1981. 

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogar a Portaria nº 012-RES, de .26 d.e agosto de 1999., .do 

Comandante do Exército. 
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ANEX9 A PORTARIA Nº 002-RES, DE 6 DE JUNHO DE 2001~ 

POLÍCIA MIUTAR 

TABELA 1.1 DOTAÇÃO DE ARMAMENTO, COLETE À PROVA DE 

a Emprego na manutenção.da ordem pública 

uso restrito 

b. Emprego na defesa interna e territoríaJ 

A INDIVIDUAL COLETIVO 
--~-·~-1 

· R TIPO _J Fuzil(9)(10) 1 Mtr(9)(1D) i 
1 rv'l 1 DOTAÇÃO(%)! 30(8) ~--- 01 (um) por su 102 (duas) por u ·-li 

uso 

1 

T ! ·--·-·-lº-Uuma) por su (lnd) Í 
~u~ç_~jJíro/Arma) _ji§QL!_Q) 300(1D_)_._. _ _J_t.2_00{ 1m_·-·-·--·~ 
! OBSERVAÇOES: 
1 

(1) Qualquer calibre de uso permitido e mais os calibres .357 Magnum, .40 S&W e .45 Auto 
(2} Nos calibres 9x19 mm, .40 S&W e .45 Auto 
(3) De repetição ou semi-automática em qualquer calibre de uso permitido e mais nos calibres 

.30 M1, .357 Magnúm, .40 S&W e .45 Atito. 
(4) De repetição ou semi-automática, no caíibre 12 ou inferior. 
(5) Fuzil serni--autornáUco nos calibres-5,"56x45 mm e 7,62x51 mm. 
(6) Percentagem do efetivo previsto da Corporação 
(7) Percentagem do efetivo previsto de Sub Ten/Sgt. 
(8) Percentagem do efetivo previsto de Cb e Sd. 
(9) Armas automáticas de uso privativo do Exército. 

(10) Serão entregues pelas Regiões Militares para as Drganizações Policlais Militares (OPM) 
sediadas em suas respectivas áreas de responsabilidade, em caso de convocação e/ou 

de acordo com os planos correspondentes. Após a desconvocação e/ou 
as OPM deverão rnstituir o armamento à 
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1 l 
TABELA 1.2 DOTAÇÃO DE ARMAMENTO, COLETE À PROVA DE 1 

BALAS E MUNIÇÃO DOS GRUPOS DE OPERAÇÕES 
ESPECIAIS 
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FI. 02 

e. Emprego em operações especiais - grupos, pelotões, unidades ou subunidades 
de operações especiais (Tipo: inteligência, choque, atividades aéreas, operações 
táticas, controle de distúrbios, GOE/COE/BOPE e GATE). Os grupos de inteligência 
não podem ter efetivo superior a 50 homens. 

JNDIV1DUAL 

(4) 

100(8) 

(1) Fuzil automático 
(2) Nos calibres 5,56x45 mm e 7,62x51 mm. 
(3) Nos calibres 9x19 mm, .40 S&W e .45 
(4) De qualquer calibre de uso permitido ou restrito 

Carabina 

(5) 

30(8} 

(6) (7) 

·3-0(8) 10(8) 

(5) De repetição ou semi-automática, em qualquer catibre uso pennttido e mais nos 
calibres 30 M1, .357 Magnum, .40 S&W e .45 Auto 

(6) De repetição ou semi-automática, no calibre 12 ou inferior. 
(7) Até o calibre 40 mm e portátil. 
(8) Percentagem do efetivo previsto 

Colete de uso permitido ou restrito. 
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ANEXOVJ 

ETIQUETA DA CAPA DO .COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA DO TIPO 1 a m-A 

NÚ E O: 

""º . 
f;~.~Je çgl~t:&··~otcq~tt.efgq con'.t -se no$ requ;sitos técn1cos da homi 

..... ~iJ.StiwQARb. .ó 01 . ··.•·· ·· t~~ ::ci~: J.l.!~itÇa, ; ~$A) > <' • . . 
. ···. · ·· ·.· .. .. ... . .. . . . ·::· ':::: ·: .. ··.- ........ 

p,fiÔouâAf.Í:No ~ · sn~ Q.: ~~ óe:PaonsÇAq~ .. (! 

·~&~=-~;~, ..... 
. · ~f:()~~çe;;s.: GERA1S: . 

sw .~~: dé :pro~ik.JJ1aJta'tiC.t nãt:i ;Se ••. !:leStirur /j. exposJÇão coolím:ia :2 ·rnúllipto.s .· dls~ms (1 Eiii~" I' 

...•. &a~@ia~~=-~~::~;~=·= ·· .... 
~- 1~-.. ~~~:nr,:~~~-.. ~~·;Q.;~~~t~.;q~_:prGt~~.:ba{~~ :~~~i~ ·~~~~~~;:.~~e~$:P.f.~~i~~~~ :·:···= 

~~:~~~ if~~f~:~~~~~ !?~ :~$Q. .. •· · . 
--· .... ..... ·. . ..... . 

··:t_A_vAGgMPA:CAPA EXTERNA··: 
.. · ~ ~~:t00i)$ p~ ;iai~s ~llJt:$ticQ!ii i.l:)t:in,~ 0s •Y.~imos:•. 

'--"' H~ úlffi2ea1y~f<mi&S ~hu i:frajüt?.~ :qufm~s' : : •: · · 
· B\ tlbliie cata a l1t11liaem. sbmentlii Sabão nêlJtt 
. ,p)j; s;;;t)~g~ (já c~P.a $i~r~>~&t~:~ .~-

,.. • ~·a~i~~er~ I9f.: r-!Y:~QN 6ii.$1NAP.o l imllE!~a·d9v~ ser l'ifatii~âí-.()tn.~ paóri ;~-ilí~ •·. 

··•· .. AEStNÃoo ... ··- ... .. 

ro;;i,. .. ~·~.AÇÕES 

lo<i'i .. .l!ll~:.""!.l~í,~Í\~ooFORMASQE~iL~~~· 
~PaQcoUrtE~~~ .. ... .... . · . ... 



ANEXOVU 

ETIQUETA DO PAINEL DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA DO 

TIPO 1 a m~A 

SéRE: NºDE LOTE {MAT .. PRIMA}: 

TAMANHO: NÜMERO: 
DATA DE FAB.: 
PAINÉIS fJALJSTICOS : 0 PAINEL FRONTAL · OPAtNB. DORSAL 

NOTA: l!fSl'E COLETE FOLCONSfauiooCOM BASE Nos REOUISJ'í.QS TÉCNICOS. QA 

NORMA NfJ STANDARD 0101.03 (DEPTO. DE JUSTIÇA USA) 

DE PROIEÇÃOBALfsTIOAs .é COMP.osro-DASSEGUINTES.P..ART.SS: 
•- QUE Ê PARTE ReSls'fENTI: As MUNIÇQES · 
2-A FACE DE IMPACTO! IDENTIFICADA ONDE SE SITUA A ETIQUETA INFORMATIVA (INDELÉ\IEL) 
~NOPAINÉLBAUsTIOO · 

3-CAPA EXTERNA EM FORMA DE ENVELOPE, TEM A FUNÇÃO DE SUPORTAR OS PAINÉIS 
~,ACOMODANDO COM CONFORTO AO uc>..uAR!o O COLETE OE PROTEÇÃO 

. /\ 

ADVE ENOJA 
. . , . . ·""" 

ESTE COLETE BALlSTICO NAO , 
PROTEGE O USUARI CONTRA: 
1 - ARMAS B NCAS 
. 2 - TIROS DE RJFLES 

0TERBRIM 
.--. LJ NYLON RESINADO 

GA.'W\"M E~ úm. DO COLETE DE PRO!EÇAei·BAÚSTICA 
A VIDA Olll DESIE C0LBE CESSAARWIR 00 MOWNíO E.M QUE AS~...$ DE USO E CtllElAOOS 
ESW!El.EÇIDOS POR ESTA EllQIJETA E.00 MANUAL NÃOt=0mlti4 OBSERVADOS, ~A PERDA 
10rAl. DA ·GARAMIA. O COl.E!E DE PRO'!EÇÃO e.AÚSíiCA oMRA SER lOOCAOO,. CASO SE.IA ATINGIDO 
POR ALGUM flRO.Éll. POIS HA\IERÁ UMA.Sll8STANC!Al Dlfv!JNU!ÇÃO DA PRQiEÇÃOl(fEilVA OFERECT'.JA. 

. OBS.: EM TODOS OS TAMANHOS A NIVEISFABRICADOS, A ÁREA~ OE PROTEÇÃO 
BALÍSTICA ESTÁ LOCAUZADAA PARTIR DE 7,6 CM DE QUALQUER EXTREMIDADE 00 PAINEL 
BAl.JSTICO,.E.A PELO MENOS ó CM.DE OUTRO mo. 
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ANEXO VIH 

ETIQUETA DA CAPA DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA DO TIPO Ili 

..;: ,~ .... - .'f·•-

i CQílst~ÍQO COOl base oos•reqUi~ijos têcnicl:}sd rm rm e 
A l .. O O .0.3 (D~pt9 .. ~.J.ys!içaJ)SA.~ 

. IMfORMA.ç(>~s: g-=RAIS · 
, 1JiW . ~~in~~~~~or-9.nttri(ia a. : IT'l't _; '1ij1=110 ou.J:~~, .. 1r1 11 

Ç,UJ'.!!~0::1\uais $(\1$,ntei pfÓ~Qqiveis ~losl1'i$~~- · · · ~~'* pr~ lla!istlta,.~erJ!iquà o hí~el ~ pro1eÇãc{~es!!ladt:l, i1x~rt~1e,o. v~r it. ... 

ú1fiai~:t~!~it:::.::~4~:~~~~:t~~i=~;·ni~o~·ti~àos.~ugi~ê·ç~p~tj~ .. ·~~ 
t - ' • ·• irltllffiOS,. no OOS!) de CI Colcié dê 'pr.-01~~0 batii.ikia esti~ fuTIÍdo .Çll..E®il'J~, obsém OS prooeQjmentos 

gf' liidí~!l ~·NANUAL D USO .. . . .. . . . . ... ... . . 

··· LAVAGEMDAL Wl, 
. ·• l.f~if I~ os~s~isii<ks. f~.nindoo$·velcros, .. 

.. ~~~TZ!~r;~;~ôdutoS~f~itUc&. 
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ETIQUETA DO PAINEL DO 

MODELO: NÍVEL: 

UTILIZADO EM CONJUNTO COM A 

SÉRIE: 

TAMANHO: NºDE 

DATAFABR: NÚMERO: 

PAINÉIS BALÍSTICOS EM: 

PROTEÇÃO BALÍSTICA DO TIPO Ili 

SOMENTE QUANDO 

{MAT.PRUIAA): 

PAINE..l FRONTAL D PAJNELDOBSAL 

NOTA: Este colete foi co.nstruído com nos requisjtos técnicos 
norma NIJ STANDARD 0101.03 (Depto. de Justiça USA) 

COMPOSIÇÃO: o colete de balística é das seguintes partes: 
1 Painéis balísticos, que é parte às murnçoes. 
2 • A fací3 de impacto é identificada onde se situa a etiqueta informativa (indeléven CQSturada ~o palrn!tbaíistíeo. 
3 · Capa externa, em forma da envelope. tem a função de suportar os painéis balísticos, acomodando com 

conforto ao usuário o colete de proteção balística. 

MANUTENÇÃO E CUIDADOS ESPECIAIS 
• Nunca exponha o(s) painel(éls) balísticos à .luz solar, pois a contínua exposição .à radiação ultra lliolela {U.V) 

provoca a deterioração do material com o passar do tempo. 
• O(s) paine!{éis) balísticos não devem ser lavado(s), mesmo a iavagem a seco não é permitida. 
• Nunca ytiliz-e alvejantes ou produtos quim!eos agressivos. 
•No caso de o(s] painel(éis) balísticos estiverem umedecidos, devem ser seco{s) impreterivelmente à sombra. 
LAVAGEM OA CAPA EXTERNA {PASSO A PASSO} 
A) Retire todos os painéis balísticos, abrindo os velcros. B) Utilize para a lavagem somente sabãu neutro. 
C) Não utilize alvejantes e/ou produtos D) A deverá ser feita à sombra. 
E) Caso a capa externa for NYLON a limpezaLlev~rá um iJaOO úmiOO. 

MATERIAL DA CAPA EXTERNA TERBRIM ºNYLON RESiNADO 

GARANTIA E VIDA ÚTIL DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 
A vida útH deste colete cessa a partir do momento. em que as condições de uso e culdados es.tabeleciJ:los .por esta 
etiqueta e do manual não forem observados, acarretando a perda total da garantia. 

O COL,ETE DE PROTEÇÃO BALÍST~CADEVERÁ SER TROCADO, CASO SEJA A'HNGIDO 
POR ALGUM PROJÉTIL, POIS HAVERÁ UMA SUBSTANCIAL DIMINUIÇÃO DA PROTEÇÃO 
EFETIVA OFERECIDA. 
VETADO AO USO CIVIL. 

'ETIQUETA DO PAINEL NlVEL !li) 
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ANEXO X 

ESTUDO DE ESTADO MAIOR SOBRE O USO DISSIMULADO DO COLETE DE 

PROTEÇÃO BALÍST~CAAPRESEf\ITAOO COMO TRABALHOACAOÊMICO DO 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DEOFICJAIS/2002 

POLICIA MILITAR DO PARANA 
DIRETORIA DE·ENSINO 

ACADEMjA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ 
CURSO OE ESPECIAL1ZAÇÃO EM ADM1NISTRAÇÃO POL1CIAL 

TURMA2002 

TRABALHO DE COMANDO 

ESTUDO DE ESTADO MAIOR 

INSTRUTOR: CEL PM RR-EUGÊNIO SEMMER 

OFICIAL ALUNO: MÁRCIO LU~Z-FO-NSECA, Cap QOPM 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
2002 
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CURJTIBA, 10 de Julho de2.002. PMPR 

3ª Seção/EM ESTUDO DE ESTADO MAIOR Nº 001/2002 

ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS COLETES BALÍSTICOS 

1. O PROBLEMA 

A Corporação disponibiliza a seus integrantes três tipos de coletes 
balístJcos, para uso dissimulado, ou. seja, por baixo da farda, Tais coletes 
apresentam-se em quatro tamanhos e com capas de diversos materiais, mas 
todos ,propiciam o uso velado .ou dJssimulado, conforme preconiza a técnica 
Porém observa-se que a maioria dos integrantes da Corporação, estão 
utilizarido o equipamento por cima farda. o que traz vários transtornos, 
principalmente no que diz respeito, à segurança do policial-militar, quando em 
confronto armado, além de encobrir a farda que foi desenhada de forma a dar 
mais dignidade ao vestuário do policial-militar. 

Deve-se então verificar quais os motivos, pelos quais . os coletes 
balísticos não estão sendo usados corretamente, e tentar reverter tal situação. 

2. HIPÓTESES 

a) A quantidade insuficiente de capas dos coletes, tomando anti-higiênico o 
uso poJ baixo da farda; 
b) A dístríbuição de um número insuficiente de camisetas "Padrão PMPR", 
para utilização com o fardamento, mirumizando o probJema .de higiene; 
c) Quantidade de coletes balísticos, insuficiente para toda a tropa; 
d) Falt,a de orientação1 sobre a utilização correta do equipamento; 
e) Falta de orientação para que o policial-militar utilize a gandaia, em uma 
nume,ração maior para tornar o uso colete por baixo mais confortável~ 
f) Falta de documento que regulamente o uso do equipamento; 
g) Falta de fiscalização por parte dos oficiais. 

3. FATORES RELACIONADOS COM O PROBLEMA 

a. Espe~ificações do equipamento disponibfüzado: 

1) Coletes de Proteção Balística, Modelo Policial Masculino e 
Feminino, Dissimulado, para serem utilizados por baixo.da camisa.do 
uniforme da PMPR; 

2) Nível de proteção li, conforme NIJ Standard 0101.03, com resistência no mínimo a 
Calibre 357 Magnum JSP com velocidade de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) m/s e Calibre 
9 (nove) mm FMJ com velocidade de 358 (trezentos e cinqüenta e oíto) m/s; 

3) As lâminas balísticas devem ser produzidas em POLIETILENO ou 
POLIETILENO com ARAM/DA, fabricado pelo processo Shíeld 
(compreendendo os seguintes produtos derivados desses materiais: 
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Spectra Flex, Spectra GoldF/ex, Spectm Go!I:iShield, Specfra Shiefd LCR, 
Dyneema e Spectra Shield Píus); 
4) Painéis balísticos compostos, com no minimo 20 (vinte) lâminas; 
5) Blindagem frontal, dorsal; 
6) Painéis de proteção balística, cobertas com nylon de boa qualidade; 
7) Capa externa que acondiciona os painéis de. proteção balística, em 

formato de envelope, tendo na parte inferior aba de aproximadamente 
300 (trezentos) mm, de forma a permitir o uso sob a calça, 
confeccionada em tecido polibrim, composto com no mínimo 67% 
(sessE?nta e sete por cento) de. algodão e 33% (trinta e três por cento) 
de poliéster na cor cáqui (padrão PMPR - uniforme safari); 

8) FecJ1amento lateral da capa externa com 04 (quatro) fitas "velcro" de 
alta aderência e resistência, na cor preta, com no mínimo 50 
(cinqQenta) mm de largura, aplicado com elástico de alta resistência na 
mesma largura e cor do "velcro"; 

9) Regµlagem do ombro em "veJcro" com no mírumo 50 (cinqüenta) mm de 
largura, aplicado ao tecido da capa externa (sem elástico). A parte 
frontal ,e a dorsal serão fixadas por D2 (dois) velcros de alta aderência 
em cada lateral; 

1 O) Os coletes devem ter os seguintes tamanhos e peso máximo, 
conforIT}e a tabela abaixo~ (completos: .painéis balísticos e capa 
externa) 

Tamanhos Peso 

10.1 . Pequeno = 1.650 g 
10.2 .. Médio = 1_850 g 
10.3. Grande = 2.150 g 
10.4. Extra G. = 2.250 g 

4. DISCUSSÃO 

a. Estabelecimento de linhas de ação 

1) Linh~ de Ação J 

Permitir "que os policiais-militares, continuem utilizando os 
coletes. baiisticos, da forma que e.ada um achar conveniente, 
ou optem por não usar. 

2) Linh.a de Ação 11 

Elaboração de documento que oriente e determine a todos os 
integr.antes da Corporação quanto ao uso correto dos coletes 
balísticos; ainda, que sejam usadas gandaias em número 
maior; ,que os oficiais passem além de orientar, a fiscalizar 
quanto ao uso do colete. 
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3) Linha de Ação Ili 

Adquirir uma quantidade de coletes balísticos completos, 
suficiente para toda a tropa, levando-se em consideração o 
romaneio de cada policial-militar. 

4) Unh91 de Ação IV 

Aumentar o número de camisetas "Padrão PMPR", por 
policial-milJtar, diminuindo assim a rejeíção por parte destes ao 
uso dos coletes por baixo da farda. 
- AdguirJr major quantidade de capas de coletes balísticos, 
para que cada policial-militar tenha a sua. 

b. AnáJíse de linhas de. ação 

1) Unha de Ação ! 

a) Qual)lo à adequabilidade 

Não é adequado justamente por contrariar as técnicas de 
uso d~ste eqwpamento de proteção individual e ainda por 
alterar a estética do fardamento. 

b) Quarto à exeqüibilidade 

É exeqüível, pois é o que ocorre atualmente na 
CorpOíação. 

e) Quanto à aceitabilidade 

É bem aceito, tendo em vista que todos os integrantes se 
ajustam ao que acham ser o mais confurtáveL 

d) Qua)1to a outros critérios 

Não há normatização que proíba, também não acarretará 
em c~stos. 

e) Vantagens 

O equipamento poderá ser utilizado por vários usuários, 
não entrando em contato direto com estes, ficando menos 
suscetível à umidade do corpo. 
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f) Desvantagens 

- Além de trazer risco ao usuano, por não atender às 
técnícas de utilização de colete baHstico, aJtera o desenho 
do fardamento que foi confeccionado pela Corporação 
com vi,S1as a urna estéüca de. embelezamento; 

Sendo utilizado por vanos usuários, molda-se 
diferen):emente à cada tipo de corpo, diminuindo desta 
forma a sua durabilidade; 

- A capa. do equipamento estará suscetíveJ à sujejra, 
como gorduras, poeiras e fulígens, tendo então que ser 
.lavada com maior regularidade. 

2) Linha de Ação li 

a) Quanto à adequabiHdade 

Pode-se dizer que é adequável, bastando uma 
determinação do Comando Intermediário, aJnda um ajuste 
por parte da Intendência, no sentido de prever gandaias 
com numeração maíor no romaneio. 

b) Quanto à exeqüibilidade 

Plenamente exeqüível. 

e) Quanto à aceitabilidade 

- SerJdO determinação do comando1 cabe aos oficiais 
cumprirem quanto instruções e orientações a serem 
passadps para a tropa, etarnbém à fisca1ízação rigorosa a 
ser realizada; 

- Dependerá dos oficiais, o poder de convencimento e a 
persev~ança na cobrança do comportamento de uso do 
equipamento; 

- Quanto às praças, se determinado, instruído e orientado 
basta cumprir, conscientemente ou contra a vontade, 
mas, cumprir; 

- Ao Comando, cabe ser firme ao receber os comunicados 
de sei.JS oficiais, no sentido de alteração de utilização de 
equipamento, responsabilizando os policiais alterados, 
fazendp cumprJr, com as normas preconizadas pelo 
próprio Comando. 
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d) Quanto.a outros critérios 

Dentro da legalidade e sem custos, à príori. 

e) Vantagens 

O fato de não ter custo, e a obtenção de um resultado 
imediat9, tanto para o fator segurança, quanto para o fator 
estético. 

f) De~vantagens 

- O descontentamento da tropa que terá que usar contra a 
vontaçie um equipamento, sem condjções de higiene e 
desconfortável, por baixo do fardamento. 

- Climj3 negativo, podendo gerar boicote ao uso do 
equipamento. 

Desde que o polícial-miiitar adote o uso do colete por 
baixo . da farda, e, _por cima da camiseta, estará 
empregando o equipamento dentro das técnicas, 
aumertando .O grau de segurança; 

- O equipamento será poupado e não sofrerá desgaste 
precoce; 

- O fardamento não será encoberto, ofuscando sua 
bele,za. 

g} Desvantagens 

- Além do custo para aquisição das capas e camisetas, o 
incomodo de se ter que trocar a cada turno de serviço as 
placas internas, encaixando-as em capas que sejam 
cornpçi.tíveis quanto ao tamanho. 

- O transtorno que será causado na troca de turno de 
servlço1 quando se for cautelar as placas de colete. 

3) Linha de Ação Ili 

a) Quaí)to à adequabilidaàe 

Indiscutivelmente adequada. 

b) Quanto à exeqüibilidade 

Plenamente exeqüível. 
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e) Quaoto àaceítabilidade 

Além de aceitável, seria a decisão esperada pela tropa, 
sendo que o policial-militar teria o seu próprio .colete,. o 
qual se moldaria em seu corpo, não ficando desta forma, 
desco,nfortáveJ, ainda, saberia que o equipamento que 
estaria usando é muito mais higiênico, por sua 
exclusividade de uso, passando a usar por baixo da farda. 

d) Quanto a outros critérios 

- O cu~to do equipamento no mercado em para preço 
unitário, é de: 

• Dissimulado, nível li, tamanho pequeno, 
R~ 500,DO; 

• Dissimulado, nível 11, tamanho médio, 
R$ 722,00; 

• Dissimulado, nível li, tamanho grande, 
R,$ 792,00; 

• Dissimulado, nível 11, tamanho extra grande, 
895.,00; 

e) Vantagens 

- A Corporação, contaria com uma tropa de serviço, bem 
fardatja e. apresentável; 

- Diminuiria consideravelmente o número de mortes 
duran~e confrontos a[mados, . pois todos teriam a 
possibilidade de usar este equipamento, e dentro da 
técniq.:i, quando em serviço; 

- Aumentaria a durabilidade do equipamento, por não ter 
que se JJ101dar, a vários tipos corpos" e ainda, por ficar 
menos exposto à umidade; 

N~o eocobriria a farda, .ofuscando o brilho da mesma 

f) Desvantagens 

O alto custo do equipamento, levando-se em 
consiçieração que nestas condições a .aquisição é de um 
colete para cada polícial-militaL 
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4) Unha de Ação IV 

5. CONCLUSÃO 

a) Quanto à adequabilídade 

Perfeitamente adequável, sendo. que basta tão somente 
aumentar o número de camisetas que são partes de 
fardamento~ e ainda, quanto às capas de coletes serão 
uma forma de se preservar a higiene estas poderão ser 
confe9cionadas pela própria fábrica da Associação da Vila 
Militar, no mesmo tecido e cor da farda. 

b) Quanto à exeqüibilidade 

Sem dúvida é exeqüível. 

e) Qua,nto à aceitabilidade 

Desde que não traga custo para o policial-militar usuário, 
terá pito grau de aceitabilidade. 

d) Quanto a outros critérios 

A Corporação terá custos para adoção destas medidas. 

e) Vantagens 

Dentro das linhas de ação propostas, a primeira, mesmo sendo a que 
atualmente está em uso, está descartada, podendo ser classificada como 
inadequada. 

A segunda linha de ação, é bastante viável e traz resultado imediato, 
porém tendo a desvantagem, se tratada isoladamente, de não ter a aceitação 
consciente da tropa. 

A terceira linha de ação, apresenta uma medida palíatíva à médio 
prazo, que terá aceitação da tropa, mas . que trará certo custo, e alguns 
transtornos no que se refere à compatibilização das placas com as capas, e 
ainda . à passagem de serviço onde se cautela os armamentos e 
equipamentos. 

A quarta linha de ação, apresenta uma medida paliativa á médio prazo, 
que tE?rá aceitação da tropa, mas que trará certo custo" e alguns transtornos 
no que se refere à compatibilização das placas com as capas, e ainda à 
passagem de serviço onde se cautela os armamentos e equipamentos. 
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6. PROPOSTA 

Pode-se decidir, combinando duas ou mais línhas de ação simultaneamente 
ou seqüencíalmente, ao aplJcar para se obter um resultado imediato, ou seja, em 
curto prazo, a segunda linha de ação, e em médio ou longo prazo, a quarta linha 
de ação, onde a aquisição de coletes individualizados, ocorresse paulatinamente, 
e proporcionalmente, a todas as unidades operacionais, que se pudesse 
cobrir a totalidade do efetivo das tropas operacionais Corporação, 
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ANEXOXJ 

DETERMINAÇÃO DO COMANDO GERAL QUANTO AO USO DO COLETE DE 

PROTEÇÃO BALÍSTICA 

ESTADO DO PARANÁ 

POLÍCJA MJLJTAR 

COMANDO GERAL 

DETERMINAÇÃO 

Considerando a comprovação de que o COLETE DE PROTEÇÃO 

BALÍSTICA, deve efetivamente ser utilizado sob o vestuário do usuário, pois além 

de contribuir na apresentação pessoal, constitui em fator fundamental à segurança 

pessoal do policial militar, DETERMINO o cumprimento dos procedimentos abaixo 

relacion,ados, concernentes ao uso do referido equipamento de proteção indjviduaL 

1. Todos os integrantes da PMPR, que cumprem serviço operacional, 

deverão ser orientados no sentido de usarem D COLETE BAÚSTJCO (tipo 

dissim4Jado), por debaixo da farda; 

2 As OPM, pertencentes ao CPC e CP! , bem como a CCS/QCG, deverão 

provitjenciar o levantamento do quantitativo de CAPAS PARA COLETES e de 

CAMISAS DO UNIFORME PANAMÁ, visando atender os casos necessários de 

tamanho (número maior), que possibilite a utilização preconizada do supracitado 

equipamento, por parte de seus efetivos; 

3. As relações das necessidades de capas parn coletes e da referida peça 

de fardamento, deverão, através dos Grandes Comandos, ser encaminhadas ao 

CSM/lnt/DAL, para as providências decorrentes, no sentido de disponibilizar o 

forneci menta; 
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4. A DAL/PMPR (mediante previsão pela PMí4 e programação pela 

PMí6), deverá adquirir a quantidade necessária de coletes balísticos e capas, do tipo 

dissimutado, visando suprir as necessidades das OPMs; 

5. O efetivo deverá ser oríentado quanto à recomendação técnica (por 

questões de higiene e conforto)) do uso de camiseta por debaixo do colete balístico, 

bem como o uso individual de capas do referido equipamento; 

6. Concito a todos os Comandantes, dos .diversos níveis de Comando, a 

envidarem esforços no sentido de agilizar o cumprimento da presente determinação. 

Pubiiq1.1e e cumpra-se. 

CURITIBA, PR, 28 de Fevereiro 2003. 

MARIO ,SERG!O NICOLAU" Gel.QOPM 

Comandante Geral 
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ANEXO XII 
OFÍCIO PROVENEINTE DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO SOLICITANDO 

ATUALIZAÇÃO DE ROMANEIO 

.... -

'** ·' 
GOVERNO DO 

PARANA 

Ofício nº 031/03 

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 

SEÇÃO DE COMPRAS 

Curitiba, PR, 13 Jun 2.003. 
Do Diretor de Apoio Logístico 
Ao Sr. Çomandante doP olicíamento 
da Capital 

ASSUNTO: Atualização de romaneio 

1. Visando viabilizar a utilização do colete de proteção balística de uso 
dissimulado (sob a camisa do uniforme), solicito que seja atualizado o Romaneío 
das Camisas dos Uniformes 4° RUPM "A1" - Policiamento ostensivo básico, "A2" -
Policiamento ostensivo de trânsito urbano, ".A.4" - Policiamento ostensivo em 
motocicleta, "AS" - Policiamento ostensivo a cavalo, "81" - Policiamento de áreas 
rurais, instrução e campanha, "83" - Pol iciamento de natureza especial; 6° RUPM 
"AS"- ,Especial de guarda e "A 1 O"- Especial de operações táticas especiais. 

2. Esta atualização se faz necessária haja vista que em alguns casos 
'Serão necessários a previsão de camisas com números maiores para facilitar o 
uso do colete sob a camisa. 

3. Solicito-vos ainda que seja atualizado o romaneio das calças dos mesmos 
uniformes. 

4. Este romaneio deverá ser encaminhado ao Centro de Suprimento e 
Manutenção de Intendência, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, haja vista que o 
processo de licitação para aquisição de uniformes encontra-se em andamento e ou 
concluído. 

5. Posteriormente deverão ser atualizados os romaneios dos demais tipos de 
uniformes do RUPM, pois muitas Unidades não fazem consulta individualizada aos 
Policiais Militares há muitos anos, repassando ao CSM/lnt romaneios ultrapassados, 
gerando assim grande quantidade de trocas de uniformes, prejudicando a execução 
do cronograma de aquisição e distribuição de uniformes. 

JOSÉ CAVALIM DE LIMA - Ten Cel QOPM 
Resp.i pela Diretoria de Apoio Logístico 
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ANEXO XIII 
ANEXO DO PLANO DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME 

RESUMO DO PADU-2003 

85 CAMISA soe. CAQUI ~.llASC . 1 3000 R$ 23,00 R$ 69.000,00 

86 CAMISA SOCiAL BRANCA FEM. 50 R$ 23,00 R$ 1.150,00 

87 CAMISA TERBRIM SAFARI 4000 R$ 43,00 R$ 172.000,00 

88 CAMISETA CAMUF.URBANA li Dct 12,00 Dct -V '"'" l'\."'V 

89 CAMISETA CAMUFLADO SELVA o R$ 12,00 R$ -
90 CAMISETA MEIA MANGA CÁQUI 16890 R$ 8,00 R$ 135.120,00 

91 CAMISETA MEIA MANGA VERM . 3300 R$ 8,00 R$ 26.400,00 

92 CAMISETA REG.TACTEL BM 1600 R$ 8,00 R$ 12.aoo,oo 
93 CANHONEIRA (PAR) 30 R$ 9,00 R$ 270,00 

94 CAPA CHUVA COM CAPUZ 2000 R$ 35,00 R$ 70.000,00 

95 CAPA DE COLETE BALÍSTICO 15000 R$ 30 ,00 R$ 450.000,00 

96 CAPA PONCHO DE LÃ PRETA 250 R$ 107,30 R$ 26.825,00 
CAPA PONCHO PVC 

97 CAVALARIA 50 R$ 125,00 R$ 6.250,00 

98 CAPACETE BRANCO CCB 200 R$ 73,50 R$ 14.700,00 

99 CAPACETE OPERACIONAL PM o R$ ~ R$ -
100 CAPACETE PRETO CCB 800 R$ 73,50 R$ 58.800,00 

101 CASQUETE CÁQ,BCO E VERM. 5:0Ó R$ 55 ,00 R$ 27.500,00 

102 CEROULA DE MALHA 19600 R$ 10,00 R$ 196.000,00 

103 CHAPEU CANAD.CÁQUI BPFLO 450 R$ 65,00 R$ 29.250,00 

104 CHAPEU FELT.CÁQ .CHUM.FEM. 100 R$ 35,00 R$ 3.500,00 

105 CHINELO DEDO OP. VERÃO CB 800 R$ 7,00 R$ 5.600,00 

106 CINTA NYLON PRETA 2000 R$ 8,00 R$ 16.000,00 

107 CINTA NYLON VERMELHA 700 R$ 8,00 R$ 5.600,00 

108 CINTO DE GALA P/ ESFO 25 R$ 37,00 R$ 925,00 

109 CINTO GALA RPMON E BANDA 30 R$ 37,00 R$ 1.110,00 



ANEXO XIV 
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO 

•·* -... ... 
. z 

BALÍSTICA NÍVEL li PELA PMPR 

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 

SEÇÃO DE COMPRAS 

MEMORIAL DESCRITIVO 

LOTE "01" 

COLETES DE PROTECÃO BALÍSTICA NÍVEL li 
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QUANTIDADE: 3.700 (três mil e setecentos) unidades com as seguintes 
especificações: 

1. Coletes de Proteção Balística, Modelo Policial Masculino, Dissimulado, 
para serem utilizados por baixo da camisa do uniforme da PMPR; 

2. Nível de proteção li, conforme NIJ Standard 0101.03, regulamentada através 
da Portaria n. 0 022- D LOG, de 23 de Dezembro de 2002, do Ministério da Defesa 
(DFPC), que aprova as Normas Reguladoras da Fabricação, Aquisição e Venda de 
Coletes à Prova de Balas; 

3. As lâminas balísticas devem ser produzidas em POLIETILENO ou 
POLIETILENO com ARAMIDA, fabricado pelo processo Shield (compreendendo 
os seguintes produtos derivados desses materiais: Spectra Flex, Spectra GoldFlex, 
Spectra GoldShield, Spectra Shield LCR, Dyneema e Espctra Shield Plus) ou 
Aram ida; 

4. Painéis balísticos compostos, com no mínimo a quantidade de lâminas 
contidas no RETEX do colete cotado; 

5. Blindagem frontal e dorsal; 
6. Painéis de proteção balística, nas dimensões mínimas constantes do ANEXO 

li e cobertas com nylon de boa qualidade; 
7. Capa externa que acondiciona os painéis de proteção balística, em formato de 

envelope, confeccionada em tecido terbrim ou unilester, composto de no mínimo 
67% (sessenta e sete por cento) de poliester e 33% (trinta e três por cento) de 
algodão, sendo a capa frontal (interna e externamente) na cor cáqui esverdeado 
(Padrão PMPR) e a capa dorsal (interna e externamente) na cor azul marinho. Na 
região central externa (frontal e dorsal), deverá ser feita pelo processo de 
serigrafia, na cor preta, letras de 03 cm de altura, distribuídas proporcionalmente, os 
seguintes dizeres: "CAPA PARA USO DISSIMULADO" "COLETE MASCULINO 
(ou feminino)" "TAMANHO ..•..• (do colete)". 

8. Fechamento lateral da capa externa com 02 (duas) fitas "velcro" de alta 

aderência e resistência em cada lado, na cor preta, com no mínimo 50 (cinqüenta) 
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mm de largura, aplicado com elástico de alta resistência na mesma largura e cor do 

"velcro"; 

9. Fechamento do ombro com regulagem em "velcro" com no mrn1mo 50 
(cinqüenta) mm de largura, aplicado sob o tecido da capa externa (sem elástico). 
A parte frontal do fechamento será em velcro de alta aderência na cor preta. 

1 O. Os coletes devem ser entregues nos seguintes tamanhos e quantidades: 

10.1. Pequeno: 1295 (um mil, duzentos e noventa e cinco) coletes; 
10.2. Médío: 1480 (um mil, quatrocentos e oitenta) coletes; 
10.3. Grande: 555 (quinhentos e cinqüenta e cinco) coletes; 
10.4. Extra G.: 370 (trezentos e setenta) coletes; 

11. Peso máximo dos Coletes (completos: painéis balísticos + capa externa), 
dentro dos tamanhos constantes dos ANEXO li, sendo admitido variação de 10% 
para mais em relação aos pesos constantes na tabela abaixo e ilímitado quando 
para menor; 

Tamanhos Peso 

Observação: A PMPR fornecerá ao vencedor do Lote os moldes a serem 
utilizados na confecção dos mesmos, a fim de evitar que embora tenham as 
dimensões previstas no Anexo li, haja diferença entre o Anexo li e o molde oficia! 
da PMPR. 

12. Para cada Colete a ser entregue, além da capa externa que o 
acompanha, deverá também ser fornecido mais 03 (três) capas externas 
completas (frontal e dorsal) a título de reserva, uma vez que o colete poderá ser 
utilizado por mais de um Policial e nos casos de lavagem e conservação das 
mesmas; 

13. Os coletes devem ser identificados de maneira inequívoca, com o nome do 
fabricante, modelo, nível de proteção, número de série, data de fabricação e prazo 
de validade do produto, que não deve ser inferior a 06 (seis) anos, assim como, 
deverá constar na etiqueta de identificação os dizeres "POLÍCIA MILITAR DO 
PARANÁ". Deverá ainda, constar na nota fiscal de entrega, o número seqüencia! de 
série de todos os coletes; 

14. Os participantes deverão apresentar dentro do envelope de habilitação, 
cópia do Título de Registro emitido pelo Exército, a fim de atender às exigências do 
Art. 28, Inciso IV da Lei n.º 8.666 de 21 de Junho de 1993; 

15. Apresentar dentro do envelope de habilitação, cópia do Apostilamento 
expedido pelo órgão competente do Ministério do Exército, comprovando que a 
Empresa está autorizada a produzir e comercializar o produto controlado cotado; 
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16. Apresentar dentro do envelope de habilitação, cópia do Relatório Técnico 
Experimental (RETEX) e Relatório de Avaliação Técnica (RAT) do colete cotado, 
expedido pelo órgão competente do Ministério do Exército; 

17. A Empresa vencedora do processo licitatório, antes da entrega total, deverá 
apresentar uma amostra do Colete à Prova de Baias de cada tamanho, para que 
seja analisada pela PMPR, quanto ao material empregado, as dimensões, o peso e 
o formato das placas balísticas solicitadas, ficando retido na Corporação para fins de 
conferência por ocasião da entrega total; 

18. Na sua proposta a Empresa deverá cotar preço único para todos os 
coletes, independente do tamanho, não sendo permitida a discriminação de preços 
em separado por tamanho e nem cotar proposta alternatíva para os coletes; 

19. A Empresa vencedora terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota de Empenho, para entregar totalmente às suas custas 
os coletes de proteção balística Nível li, no Quartel do Comando Geral da Polícia 
Militar do Paraná - Diretoria de Apoio Logístico, sito à Rua Marechal Floriano 
Peixoto, n. 0 1401, Bairro Rebouças, Curítiba/PR, telefone 304-4755. 

CUSTO MÁXIMO PREVISTO PARA AQUISIÇÃO DOS COLETES: 

R$ 2.464.300,00 {dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e trezentos 

reais). 

LOTE "02" 

COLETES DE PROTEÇÃO BAlÍSTICA NÍVEL li 

QUANTIDADE: 130 (cento e trinta) unidades com as seguintes especificações: 

1. Coletes de Proteção Balística, Modelo Policial Feminino, Dissimulado, para 
serem utilizados por baixo da camisa do uniforme da PMPR; 

2. Nível de proteção li, conforme NIJ Standard 0101. 03, regulamentada através 
da Portaria n.º 022- D LOG, de 23 de Dezembro de 2002, do Ministério da Defesa 
(DFPC), que aprova as Normas Reguladoras da Fabricação, Aquisição e Venda de 
Coletes à Prova de Balas; 

3. As lâminas balístícas devem ser produzidas em POLIETILENO ou 
POLIETILENO com ARAM IDA, fabricado pelo processo Shield (compreendendo 
os seguintes produtos derivados desses materiais: Spectra F!ex, Spectra GoldFlex, 
Spectra GoldShield, Spectra Shield LCR, Dyneema e Espctra Shíeld Plus) ou 
Aram ida; 

4. Painéis balísticos compostos, com no mínimo a quantidade de lâminas 
contidas no RETEX do colete cotado; 

5. Blindagem frontal e dorsal; 
6. Painéis de proteção balística, nas dimensões mínimas constantes do ANEXO 

m e cobertas com nylon de boa qualidade; 
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Capa externa que acondiciona os painéis de proteção balística, em formato de 
envelope, confeccíonada em tecido terbrím ou unilester, composto de no mínimo 
67% (sessenta e sete por cento) de algodão e 33% (trinta e três por cento) de 
poliester, sendo a capa frontal (interna e externamente) na cor cáqui esverdeado 
(Padrão PMPR) e a capa dorsal (interna e externamente) na cor azul marinho. Na 
região central externa (frontal e dorsal), deverá ser feita pelo processo de 
serigrafia, na cor preta, letras de 03 (três) cm altura, distribuídas 
proporcionalmente, os seguintes dizeres: "CAPA PAR.A USO DISSIMULADO" 
"COLETE FEMININO" "TAMANHO ...... (do colete)". 

8. Fechamento lateral da capa externa com 02 (duas) fitas "velcro" de alta 

aderência e resistência em cada lado, na cor preta, com no mínimo 50 (cinqüenta) 

mm de largura, aplicado com eiástico de alta resistência na mesma largura e cor do 

"velcro"; 

9. Fechamento do ombro com reguiagem em "velcro" com no mínimo 50 
(cinqüenta) mm de largura, aplicado sob o tecido da capa ex.tema (sem elástico). 
A parte frontal do fechamento será em velcro de alta aderência na cor preta. 

1 O. Os coletes devem ser entregues nos seguintes tamanhos e quantidades: 

10.1. Pequeno: 046 (quarenta e seis) coletes; 
10.2. Médio: 055 (cinqüenta e cinco) coletes; 
10.3. Grande: 019 (dezenove) coletes; 
10.4. Extra G.: 010 (dez) coletes; 

11. Peso máximo dos Coletes (completos: painéis balísticos + capa externa), 
dentro dos tamanhos constantes dos ANEXO m, sendo admitido variação de 10% 
para mais em relação aos pesos constantes na tabela abaixo e ilimitado quando 
para menor; 

Peso 

Observação: A PMPR fornecerá ao vencedor do Lote os moldes a serem 
utilizados na confecção dos mesmos, a fim de evitar que embora tenham as 
dimensões previstas no Anexo Ili, haja diferença entre o Anexo Ili e o molde 
oficial da PMPR. 

12. Para cada Colete a ser entregue, além da capa externa que o acompanha, 
deverá também ser fornecido mais 03 (três) capas externas completas (frontal e 
dorsal) a título de reserva, uma vez que o colete poderá ser utilizado por mais de um 
Polícia! e nos casos de lavagem e conservação das mesmas; 

13. Os coletes devem ser identificados de maneira inequívoca, com o nome do 
fabricante, modelo, nível de proteção, número de série, data de fabricação e prazo 
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de validade do produto, que não deve ser inferior a 06 (seis) anos, assim como, 
deverá constar na etiqueta de identificação os dizeres "POLÍCIA MILITAR DO 
PARANÁ". Deverá ainda, constar na nota - de entrega, o número seqüencial de 
série de todos os coletes; 

14. Os participantes deverão apresentar dentro do envelope de habilitação, cópia 
do Título de Registro emitido pelo Exército, a fim de atender às exigências do Art 
28, Inciso IV da Lei n.º 8.666 de 21 de Junho de 1993; 

15. Apresentar dentro do envelope habilitação, copia do Apostilamento 
expedido pelo órgão competente do Ministério do Exército, comprovando que a 
Empresa está autorizada a produzir e comercializar o produto controlado cotado; 

16. Apresentar dentro do envelope de habilitação, cópia do Relatório Técnico 
Experimental (RETEX) e Relatório de Avaliação Técnica (RAT) do colete cotado, 
expedido pelo órgão competente do Ministério do Exército; 

1 A Empresa vencedora do processo licítatório, antes da entrega total, deverá 
apresentar uma amostra do Colete à Prova de Balas de cada tamanho, para que 
seja analisada pela PMPR, quanto ao material empregado, as dimensões, o peso e 
o formato das placas balísticas solicitadas, ficando retido na Corporação para fins de 
conferência por ocasião da entrega total; 

18. Na sua proposta a Empresa deverá cotar preço úníco para todos os 
coletes, independente do tamanho, não sendo permitida a discriminação de preços 
em separndo por tamanho e nem cotar proposta alternativa para os coletes; 

19. A Empresa vencedora terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, para entregar totalmente às 
suas custas os coletes de proteção balística Nível li, no Quartel do Comando Geral 
da Polícia Militar do Paraná - Diretoria de Apoio Logístico, sito à Rua Marechal 
Floriano Peixoto, n.º 1401, Bairro Rebouças, Curitiba/PR, telefone 304-4755. 

CUSTO MÁXIMO PREVISTO PARA AQUISIÇÃO DOS COLETES: 

R$ 86.500,00 (oitenta e mil e quinhentos reais). 

Curitiba, Paraná, 30 de Julho de 2003. 

JOSÉ CAVAUN DE UMA, Gel QOPM 

Diretor de Apoio Logístico 
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ANEXO XVI 

INFORMATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUANTO 

AO USO DO COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

BALÍSTICO 

POLICIAL-MILITAR! 

Saiba que o colete balístico ou blindagem corporal, caracteriza-se como 
Equipamento de Proteção Individual e, como tal, requer cuidados e 
técnicas para o emprego operacional. 

Apresentamos neste informativo, alguns conceitos de grande relevância para o 
usuário. 

a. os painéis balísticos devem ser secos naturalmente à sombra. A veste externa 
deve ser lavada, quando houver necessidade, observando-se os cuidados 
referentes a exposição do material às radiações solares, evitando-se a degradação 
da pigmentação, que dá a cor característica ao tecido utilizado; 

b. o usuário deve observar rigorosamente o tamanho do colete, em relação às 
dimensões do seu corpo (manequim), a fim de proporcionar-lhe melhor 
acomodação e conforto durante sua utilização, Uma área de proteção maior do 
que a necessária, prejudicará sensivelmente à operacionalidade do equipamento. 

c. na escolha do tamanho ideal do colete balístico para o seu corpo, o usuário 
deverá vestir o colete escolhido, agregá-lo ao seu tronco e, em seguida, curvar-se 
até o solo para tocá-lo com as mãos como se fosse apanhar um objeto 
qualquer. Havendo razoável comodidade para a realização desse movimento, o 
equipamento estará nas dimensões ideais para qualquer modalidade do serviço 
operacional; 

d. observar rigorosamente qual é o nível balístico do colete empregado. A 
Polícia Militar do Estado de São Paulo adotou o colete de NÍVEL li, conhecido 
como modelo tático policia!, que segue as instruções da NIJ 0101-03, (padrão 
do Instituto Nacional de Justiça Americano). Este é o padrão utilizado pelo 
Exército Brasileiro nos Campos de Provas de Marambaia, portanto, 
especificações fora dessa norma, postulação ou reclamação sobre a resistência 
mecânica do painel balístico, torna-se insubsistente. 

e. o colete balístico deve estar bem ajustado ou aderido ao corpo do usuário, de 
forma confortável e sem exageros. O distanciamento do painel de proteção 
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balística em relação ao tronco do usuário, não reduz a resistência mecânica, 
porque a questão fundamental é de ordem operacional e estética. 

f. o colete balístico não deve ser utilizado com objetos dentro dos bolsos ou peças 
metálicas posicionadas na gandaia da farda, pois, em caso de um impacto 
balístico, aumentará, sobremaneira, a área trauma fechado, com prováveis 
ferimentos cortocontusos resultantes da ação desses objetos. 
g. em caso de impacto balístico, a resistência mecânica do sítio atingido fica 
comprometida, devendo o painel em questão ser imediatamente substituído, 
qualquer que seja o tipo de material constituinte. 

h. o painel balístico pode ser elaborado com filamentos de aramida, obedecendo 
os princípios da tecedura trama e urdume ou através de filamentos de 
polietileno ou de aramida, seguindo um sistema em que tais fios se posicionem 
justapostos e sustentados por resina fixadora. Em qualquer uma das situações 
apontadas, o usuário não deverá praticar ato que venha ferir tais estruturas 
consequentemente, diminuir a resistência mecânica do material; 

i. algumas notícias são veiculadas a respeito da resistência dos materiais balísticos 
frente à ação de solventes. Não se deve confiar em tais informações, cuidando-se 
para que os coletes permaneçam longe de agentes agressivos. Esta recomendação 
deve ser seguida de forma absoluta; 

j. quando o usuário portar um colete que for do tipo ajustável (alças elásticas que 
unem os painéis frontal e dorsal), deve, necessariamente, observar para que a 
proteção balística fique posicionada a partir do osso esterno, protegendo-o 
inteiramente. 

1. o colete balístico destina-se a conter ameaças balísticas, relativamente à 
capacídade de penetração móvel e ao trauma (localizado ou cego). No 
entanto, as suas propriedades mecânicas também propiciam proteção ao usuário 
envolvido em acidentes automobilísticos e contra golpes cortocontusos, além 
oferecer grande resistência à abrasão. Permite relativo suporte a alguns golpes 
de arma branca, dependendo da configuração da lâmina (seção mestra frontal) e 
da intensidade do golpe (energia aplicada). 

m. é absolutamente inviável e ilógica, a utilização de coletes que se destinem a 
conter ameaças provenientes de rifles de alto impacto. Tais equipamentos são 
indicados apenas a grupos de operações especiais e o seu uso se restringe a um 
período não muito longo. Os coletes balísticos projetados para prover segurança 
contra rifles, incorporam eiementos de alta dureza, tais como: cerâmica, metais 
ou polietileno resinado de alto peso molecular; 

n. os materiais balísticos das blindagens corporais devem ficar longe da 
ação dos raios ultravioletas, posto que podem afetar a estrutura molecular dos 
materiais constitutivos. 
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ANEXO XVII 

NORMAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUANTO AO 

USO E CONSERVAÇÃO DOS COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA 

QUARTEL DO COMANDO GERAL 

BOLETIM GERAL PM Nº 152 - São Paulo, 12 de agosto de 1997. 

Publico, para o conhecimento dos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo e 

devida execução, o seguinte: 

22 -COLETES À PROVA DE BALA- NORMAS DE USO E CONSERVAÇÃO 

Normas de uso: 

1 Colocá-lo sobre o fardamento, inclusive quando estíver usando japona. 

2. Colocá-lo sobreposto ao cinturão. 

3. Não reutilizar, caso seja atingido por projétil. 

Normas de Conservação: 

1. Painéis internos: 

- Nunca exponha à luz solar os painéis balísticos nem a calor em excesso, pois 

acaíretará sua precoce deterioração; 

- Os painéis não devem ser lavados. Caso sejam umedecidos, secá-los à sombra; 

- Nunca utilize produtos químicos em sua limpeza. 

2. Capa externa: 

- Para lavá-la utilize sabão neutro e água, removendo antes os painéis balistic9s; e 

- Espere que esteja completamente seca para a recolocação dos painéis. 

3. Precauções: 

O colete foi desenvolvido para resistir aos impactos no nível de proteção 

especificado em sua etiqueta. 

Para outros tipos de armas o colete poderá não proporcionar proteção, tais como: 

- Estiletes e facas afiadas. 

- Flechas pontiagudas. 

- Disparos de rifles ou fuzis com munição de afta velocidade. 

- Armas com poder de fogo maiores que o nível de resistência do colete. 

"O colete pode salvar sua vida, salve a vida útil do seu colete", 

(NOTA Nº DAL-001/20/97}. 
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QUARTEL DO COMANDO GERAL 

BOLETIM GERAL PM Nº 152 - São Paulo, 13 de agosto de 2002. 

Publico, para o conhecimento dos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo e 

devida execução, o seguinte: 

1ª PARTE 

LEGISLAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

DETERMINAÇÕES E ORDENS 

1. COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA - NORMAS DE USO E CONSERVAÇÃO -

ALTERAÇÃO 

Considerando que os coletes adquiridos no ano de 1997, modelos ostensivos, estão 

sendo recolhidos para serem reavaliados; 

Considerando que os coletes atualmente adquiridos pela Instituição, são modelos 

dissimulados; 

Considerando que a quantidade de coletes existentes na Corporação ainda não é 

suficiente para equipar, individualmente, cada policia! militar, gerando a necessidade do uso 

do equipamento de proteção individual (EPI) em sistema de revezamento; 

Revogo os itens 1 e 2 das normas de uso do colete de proteção balística, publicadas 

no item 22 do Boi G PM 152, de 12Ago97. 

Determino: 

1. O colete de proteção balística, modelo dissimulado, poderá ser usado sobre o 

uniforme operacional. 

2. Na situação em que o policial militar estiver trajando blusão, japona, jaqueta ou 

capote, o colete deverá ser usado sob o respectivo agasalho. 

(NOTA PM-4-9/2.1/02). 
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ANEXOXVm 

PONTOS ELENCADOS NA NI Nº 120/BMRS, SOBRE O USO DO COLETE DE 

PROTEÇÃO BALÍSTICA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA 

BRIGADA MILITAR 

PORTO ALEGRE, RS, 

Em 19/10 / 2001. 

NOTA DE INSTRUÇÃO Nº 120 /BM/EMBM/2001 

1. FINALIDADE 

Estabelecer padrões de procedimentos para utilização de armas de fogo por Militares 

Estaduais. 

2. BASE LEGAL 

a. Lei n.º 9.437, de 20 Fev 1997; 

b. Decreto Federal nº 2.222, de 08 Mai 1997; 

e. Portaria SJS n.º 96, de 12 Ago 1999; 

d. NI n. 0 037/BM/EMBM/99; 

e. NI n.0 067/BM/EMBM/2000. 

3. EXECUÇÃO 

a. Procedimentos operacionais padrão de emprego de armas de fogo no serviço 

policial: 

1) Princípios do emprego de armas de fogo pelos Militares Estaduais: 

a) 

k) O colete a prova de balas é o equipamento de proteção de porte obrigatório, 

por policiais em servíço. 

5) Conduta nas abordagens de cidadãos, na via pública ou em estabelecimentos 

comerciais, por policiais portando armas de fogo: 

c) Procedimento-Padrão de Segurança em confronto armado: 

Regra Nº 1: Conduta de Proteção: 

(1) Aproximar-se pelo flanco que possui abrigo ou proteção. 
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(2) Buscar imediatamente diminuir a silhueta do corpo, seja agachando-se, 

deitando-se ou abrigando-se em uma proteção. 

proteções. 

(3) Havendo risco, não deixar a proteção. 

(4) Utilizar sempre o colete a prova de balas. 

(5) Recarregar a arma sempre abrigado. 

(6) Hidrantes, muros, sarjetas, bancas de revistas e veículos podem ser 

d. Procedimento-Padrão operacional de conduta de emprego de armas de fogo 

em operações policiais: 

4) Operações tipo PATAMOS: 

a) As submetralhadoras somente serão conduzidas por graduados, com 

controle de cano e gatilho; 

b) Fica proibido engatilhar o revólver durante as abordagens; 

c) Nas abordagens em que for necessário o emprego de armas de fogo, como 

apoio e segurança, os servidores devem conduzir as armas com o dedo fora do gatilho e 

controle da cano; 

d) Fica proibido executar disparos para o alto ou para o solo, para alertar; 

e) Todos os servidores devem portar coletes à prova de balas. 



ANEXO XIX 

ESTATÍSTICAS NORTE-AMERICANAS DE POLICIAIS ENVOLVIDOS EM 

CONFRONTOS ARMADOS 

• Policiais mortos com sua própria arma 

D Policiais mortos com outras armas 

• Policiais mortos (407 - anos pares) 

,97 

508 

li arma de terceiros 

• arma do policial 
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TIPO DE ARMAMENTO UTILIZADO 
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MORTES DE POLICIAIS QUANDO PROTEGIDO POR 
COLETES 

42 

ll'iil entre os painéis ou na abertura dos braços 

O acima da cobertura do colete 

lil coletes perfurados por armas > nível 

DAtrás, mas abaixo dos painéis 

MORTES DE POLICIAIS QUANDO PROTEGIDO POR COLETES 

7'0/o 

300/o 

li cabeça 

D parte superior do Tronco 

• abaixo da linha da cintura 

• 
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ANEXO XX 
DADOS DO SISCOP REFERENTES AO 17º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR POR CRIMES, BAIRROS E MÊS 

17° BPM 
FONTE: SlsCOp (Relatório Qualitativo) 
PERÍODO: JAN - AGO I 2003 

HOMICIDIO 
Cia ~t~áÇicf : MUNl~ÍPIQ i[' ~ ·---•.J4H~ ... ~ BAJRBó , 
4ª Cia COLOMBO DESCONHECIDO 
1ª Cia SAO JOSE DOS PINHAIS DESCONHECIDO 
1llC+a PINHAIS DESCONHECIDO 

1\LJAN 

1 4 

l 1 

1 2 
4ª Gia COLOMBO Z. DOS PALMARES _ 1 

-
5ª Cia ITAPERUCU DESCONHECIDO 1 1 
AMEAÇA -
Ciâlf~~üaçílQlF l\1UNLCÍP1IO! if : 1 lfii· ~I SAIRRÓ =11 ··~AN -· 
4ª Cia COLOMBO DESCONHECIDO 80 
5ª Cía ALMIRANTE TAMANDARE DESCONHECIDO 55 
2ª Cia ARAUCARIA DESCONHECIDO 43 
1ª Cía SAO JOSE DOS PINHAIS DESCONHECIDO 41 
5ª Cia ALMIRANTE TAMANDARE CACHOEIRA 23 
ROUBO 
Cia Atúaçãd .. P.\1Ll~.HCí810 ... ~/~f1~ BAIRRO~ ;t 11 ' JAN1 1 

•'' ;"V 

4ª Cia COLOMBO DESCONHECIDO 17 
5ª Cia ALMIRANTE TAMANDARE DESCONHECIDO 20 
1ª Cía SAO JOSE DOS PINHAIS CENTRO 20 
1ª Cía SAO JOSE DOS PINHAIS DESCONHECIDO 16 1 
5ª Cia ALM IRANTE TAMANDARE CACHOEIRA 10 

rlFfV 
s 
2 
3 

Fã:v~, ·~ 
70 
57 
33 
36 

9 

FEV 
fê 
27 
16 
10 

7 

-
rMAR ABR IMAI ;\ JUN . JÚ-Ú~ e;Go 'Total 

1 3 1 2 2 16 
2 2 2 1 2 1 13 

1 1 7 
1 2 i 1 2 2 7 
1 1 2 1 1 6 

~"M\à\'R '~~~: M~I JUN .JUL 1 A(fO "--Total-

93 59 88 45 57 71 563 
64 54 71 40 41 37 419 
38 38 24 33 26 27 262 
41 24 27 21 24 5 219 
18 37 27 19 20 22 175 

~; .A:Bf;i:, M~ J.Ut!.11' ··.uuL: ~AG'O- ! To.t~I 
51 47 35 25 28 45 264 
18 38 21 35 35 20 214 
20 24 24 18 14 11 147 
15 18 26 22 13 16 136 
10 9 15 31 19 11 112 



DE PESQUISA - Maria Elisabete de Oliveira -· UFPR 

ANEXO XXI 
ANTEPROJETO DE PESQUISA 

AUTOR: C>ip QOPM Antônio Caríós de Morais SITUAÇÃO PROBLEMATIZADORA: Desde 1995, a PMPR vem utilizando coletes de proteção balística. em todo o seu efetivo de serviço, com o objetivo de 
TiEMA: Coletes de Bali!;tica. garantir a segurança dos, mesmos durante a atividade operacional. Ehtretanto, a tropa não utilizava os coletes de forma padronizada e quando era cobrado o uso 
TITULO: O Uso do de Proteção Balística pela Polícia de forma dissimulada (por baixo do uniforme) ocorriam questionamentos em que isso prejudicaria a eficiência do serviço ou aumentaria a segurança. Há teses 
[\illiil~ar do lº'araná: Análise Crítica sobre o uso tático, encoberto e ostensivo destes coletelii de proteção balística, mas, qual seria a mais indicada para o nosso efetivo e como se justificar a 
OB,JIETCl OE ESTUDO: Técnica e Tática Operacional padronização. 
CONTE'XT!): PMPR 

PROBLEMA DE PiESQUISA: Qual a possibilidade de padronização de utilização dos coletes de proteção balística por parte do efetivo da PMPR, justificando pelo uso ostensivo ou dissimulado? 

QWIJL A IDÉIA QUE DEFENDE? O QUE IRÁ DEMONSTRAR? 
Que o uso do colete de proteção balistica de forma dissimulada seria o mais eficiente e trarià maior sensação de segurança para o nosso efetivo operacional. 

PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO: 
Devido a inexis.tência de uma padronização atual em nossa Corporação para o uso dós coletes de proteção balística, bem como a tropa não está sendo esclarecida sobre a importância do uso do colete de proteção balística como 

eoui<•anner1to necessário à sua proteção. 

·------··--··------------- 1 

OBJETIVO GERAL: 
Apresentar proposições no sentido de contribuir com a Instituição para a adoção do uso do colete de proteção balística de forma dissimulada como padronização para o efetivo da PMPR. 

·---------~---------·--·-----------! 

OBJETIVOS ESPE:CíFICClS: METODOLOGIA: j REVISÃO DE LITERATURA: DESENVOLVIMENTO: CONSIDERAÇÕES 

para coletae----h-teorias existentes-que-íratã.m 

1 

*A im.portãncia do conhecimento do uso e manutenção do colete Avaliação: 
avaliação: do tema de proteção balística no contexto organizacional; 

. 1. O Problema pesqui,.ado e a hipótese de 
* Pesquisa documental * L.iteratura que orienta * Importância da instrução de utilização do colete de proteção trabalho estão claros e delimitados? 

dos especialistas sobre o (Revisão de Literatura) relacionada ao assunto abordado balística para a tropa; 
uso do DE PROTEÇÃO BALÍSTICA de 2. Reúne informações suficientes e 
forma ostensiva ou dissimulada. * Questionários • F>ropostas existentes sobre o *O enquadramento do processo de aquisição na legislação atual pertinentes? 

assunto abordado vigente: 
3) Criar para a padronização do uso * Entrevistas , 
do c:olete balística. *Apresentação da opinião dos 1 *Encaminhamento do problema pela PMPR; 

especialistas a respeito do 
assunto. 

* E!ncaminhamentos 

*Pesquisas 

*Descrição do cenário e ambiente interno atual; 

* Documentos e relatos que atestam o problema; 

* Experiências significativas de outras instituições militares ou 
civis, com seus respectivos registros positivos e negativos; 

• Aspectos positivos e nagativos da utilização do colete de 
prote9ão balistica de forma osntensiva e de forma dissimulada, 
que influenciam o público interno e externo; 

*Reflexos na PMPR 

3. Metodologia está articulada com o 
problema de pesquisa? 

defende estão 

5. Confronta as fontes de informações? 

6. Toma posição e formula juízo critico? 

7. Até que ponto consegue colocação 
original superando a pura retomada de 
texto dos autores? 

8. Recomenda novas pesquisas? 

9. Segue regras? 

10. Atende as datas? 

~--·--· 
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ANEXO XXII 

NORMATIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-NR-06 

6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora NR, considera~se Equipamento de 
Proteção Individual EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçara segurança e a saúde no trabalho. 
6.1 .1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por 
vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que- possam oçorrer 
simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto 
à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão 
nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego. (206.001-9 /13) 

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de 
acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; (206.002-7/14) 
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e, (206.003-5 /14) 
c) para atender a situações de emergência. (206.004-3 /14) 

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o disposto no item 6.3, o 
empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no 
ANEXO 1 desta NR. 
6.4.1 As solicitações para que os produtos que não estejam relacionados no ANEXO 1, desta NR, 
sejam considerados como EPI, bem como as propostas para reexame daqueles ora elencados, 
deverão ser avaliadas por comissão tripartite a ser constituída pelo órgão nacional competente em 
matéria de segurnnça e saúde no trabalho, após ouvida a CTPP, sendo as conclusões submetidas 
àquele órgão do Ministério do Trabalho e Emprego para aprovação. 

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho -
SESMT, ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, nas empresas desobrigadas de 
manter o SESMT, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada 
atividade. 
6.5.1 Nas empresas desobrigadas de constituir CIPA, cabe ao designado, mediante orientação de 
profissional tecnicamente habilitado, recomendar o EPI adequado à proteção do trabalhador. 

6.6 Cabe ao empregador 
6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI : 
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; (206.005-.1 /13) 
b) exigir seu uso; (206.006-0 /13) 
e) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho; (206.007-8/13) 
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; (206.008-6 /13) 
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; (206.009-4 /13) 
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e, (206.010-8 /11) 
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. (206.011-6 /11) 

6.7 Cabe ao empregado 
6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI: 
a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 
b) responsabilizar-se pela guarda e conse1Vação; 
c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e, 
d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 
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6.8 Cabe ao fabricante e ao importador 
6.8.1 O fabricante nacional ou o importador deverá: 
a) cadastrar-se, segundo o ANEXO ll, junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança 
e saúde no trabalho; (206.012-4 /11) 
b) solicitar a emissão do CA, conforme o ANEXO li; (206.013-2 /11) 
e) solicitar a renovação do CA, conforme o ANEXO li, quando vencido o prazo de validade estipulado 
pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho; (206.014-0 /11) 
d) requerer novo CA, de acordo com o ANEXO li, quando houver alteração das especificaçõ~s do 
equipamento aprovado; (206.015-9 /11) 
e) responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao· Certificado de 
Aprovação - CA; (206.016-7 /12) 
f) comercializar ou colocar à venda somente o EPI, portador de CA; (206.017-5 /13) 
g) comunicar ao órgão nacional competente em de segurança e saúde no trabalho quaisquer 
alterações dos dados cadastrais fornecidos; (206.0118-3 111) 
h) comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, 
manutenção, restrição e demais referências ao seu uso; (206.019-1 /11) 
i) fazer constar do EPI o número do lote de fabricação; e, (206.020-5 /11) 
j) providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do S!NMETRO, quando for o caso. 
(206.021-3 /11) 

6.9 Certificado de Aprovação - CA 
6.9.1 Para fins de comercialização o CA concedido aos EPI terá validade: 
a) de 5 (cinco) anos, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua 
conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO; 
b) do prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do SINMETRO, quando for o caso; 
c) de 2 (dois) anos, para os EP! desenvolvidos até a data da publicação desta Norma, quando não 
existirem normas técnicas nacionais ou internacionais, oficialmente reconhecidas, ou laboratório 
capacitado para realização dos ensaios, sendo que nesses casos os EPI terão sua aprovação pelo 
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, mediante apresentação e 
análise do Termo de Responsabilidade Técnica e da especificação técníca de fabricação, podendo 
ser renovado até 2006, quando se expirarão os prazos concedidos; e, 
d) de 2 (dois) anos, renováveis por igual período, para os EPI desenvolvidos após a data da 
publicação desta NR, quando não existirem normas técnicas nacionais ou internacionais, oficialmente 
reconhecidas, ou laboratório capacitado para realização dos ensaios, caso em que os EPI serão 
aprovados pelo órgão nacional competente em matélia de segurança e saúde no trabalho, medrante 
apresentação e análise do Termo de Responsabilidade Técnica e da especificação técnica de 
fabricação. 
6.9.2 O órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, quando 
necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer prazos diversos daqueles dispostos no 
subitem 6.9.1. 
6.9.3 Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da 
empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do 
importador, o lote de fabricação e o número do CA. (206.022-1/11) 
6.9.3.1 Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 6.9.3, o órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho poderá autorizar forma alternativa de gravação, 41 ser 
proposta pelo fabricante ou importador, devendo esta constar do CA. 

6.1 O Restauração, lavagem e higienização de EPI 
6.10.1 Os EPI passíveis de restauração, lavagem e higienização, serão definidos pela comissão 
tripartite constituída, na forma do disposto no item 6.4.1, desta NR, devendo manter as características 
de proteção original. 

6.11 Da competência do Ministério do Trabalho e Emprego I MTE 
6.11.1 Cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho: 
a) cadastrar o fabricante ou importador de EP!; 
b) receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CA de 
c) estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI; 
d) emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador; 
e) fiscalizar a qualidade do EPI; 
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f) suspender o cadastramento da empresa fabrícante ou importadora; e, 
g) cancelar o CA. 
6.11.1.1 Sempre que julgar necessário o órgão nacional competente em matéria de segurança e 
saüde no trabalho, poderá requisitar amostras de EPI, identificadas com o nome do fabricante e o 
número de referência, além de outros requisitos. 
6.11.2 Cabe ao órgão regional do MTE: 
a) fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI; 
b) recolher amostras de EPI; e, 
c) aplicar, na sua esfera de competência, as penalidades cabíveis pelo descumprimento desta NR. 

6.12 Fiscalização para verificação do cumprimento das exigências legais relativas ao EPI. 
6.12.1 Por ocasião da fiscalização poderão ser recolhidas amostras de EPI, no fabíicante ou 
importador e seus distribuidores ou revendedores, ou ainda, junto à empresa utilizadora, em número 
mínimo a ser estabelecido nas normas técnicas de ensaio, as quais serão encaminhadas, mediante 
ofício da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, a um 
laboratório credenciado junto ao MTE ou ao SINMETRO, capaz de realizar os respectivos laudos de 
ensaios, ensejando comunicação posterior ao órgão nacional competente. 
6.12.2 O laboratório credenciado junto ao MTE ou ao SINMETRO, deverá elaborar laudo técnico, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento das amostras, ressalvados os casos em que o 
laboratório justificar a necessidade de dilatação deste prazo, e encaminhá~lo ao órgãrr nacional 
competente em matéria de segurança e saúde no trabaiho, ficando reservado a parte interessada 
acompanhar a realização dos ensaios. 
6.12.2.1 Se o laudo de ensaio concluir que o EPI analisado não atende aos requisitos mínimos 
especificados em normas técnicas, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde 
no trabalho expedirá ato suspendendo a comercialização e a utilização da lote do equrpamento 
referenciado, publicando a decisão no Diário Oficial da União - DOU. 
6.12.2.2 A Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, quando julgar necessário, poderá reqqisitar 
para analisar, outros lotes do EPI, antes de proferir a decisão final. 
6.12.2.3 Após a suspensão de que trata o subitem 6.12.2.1, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias 
para apresentar defesa escrita ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no 
trabalho. 
6.12.2.4 Esgotado o prazo de apresentação de defesa escrita, a autoridade competente do 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST, analisará o processo e proferirá sua 
decisão, publicando-a no DOU. 
6.12.2.5 Da decisão da autoridade responsável pelo DSST, caberá recurso, em última instância, ao 
Secretário de Inspeção do Trabalho, no prazo de 1 O (dez) dias a contar da data da publicação da 
decisão recorrida. 
6.12.2.6 Mantida a decisão recorrida, o Secretário de Inspeção do Trabalho poderá determinar o 
recolhimento do(s) lote(s), com a conseqüente proibição de sua comercialização ou ainda o 
cancelamento do CA. 
6.12.3 Nos casos de reincidência de cancelamento do ficará a critério da autoridade competente 
em matéria de segurança e saúde no trabalho a decisão pela concessão, ou não, de um novo CA 
6.12.4 As demais situações em que ocorra suspeição de irregularidade, ensejarão comunicação 
imediata às empresas fabricantes ou importadoras, podendo a autoridade competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho suspender a validade dos Certificados de Aprovação de EPI emitidos 
em favor das mesmas, adotando as providências cabíveis. 

ANEXO 1 
LISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
A EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA 
A.1 - Capacete 
a) capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio; 
b) capacete de segurança para proteção contra choques elétricos; 
c) capacete de segurança para proteção do crânio e face contra riscos provenientes de fontes 
geradoras de calor nos trabalhos de combate a incêndio. 
A.2-Capuz 
a) capuz de segurança para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica; 
b) capuz de segurança para proteção do crânio e pescoço contra respingos de produtos químicos; 
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e) capuz de segurança para proteção do crânio em trabalhos onde haja risco de contato com partes 
giratórias ou móveis de máquinas. 
B - EPI PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE 
8.1 - óculos 
a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; 
b) óculos de segurança para proteção dos olhos contra luminosidade intensa; 
c) óculos de segurança para proteção dos olhos contra radiação ultra-violeta; 
d) óculos de segurança para proteção dos olhos contra radiação infra-vermelha; 
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. 
B.2 - Protetor facial 
a) protetor facial de segurança para proteção da face contra impactos de partículas volantes; 
b) protetor facial de segurança para proteção da face contra respingos de produtos químicos; 
c) protetor facial de segurança para proteção da face contra radiação infra-vermelha; 
d) protetor facial de segurança para proteção dos olhos contra luminosidade intensa. 
B.3 - Máscara de Solda 
a) máscara de solda de segurança para proteção dos olhos e face contra impactos de partículas 
volantes; 
b) máscara de solda de segurança para proteção dos olhos e face contra radiação ultra-violeta; 
c) máscara de solda de segurança para proteção dos olhos e face contra radiação infra-vermelha; 
d) máscara de solda de segurança para proteção dos olhos e face contra lumlnosídade intensa. 
C - EPI PARA PROTEÇÃO AUDITIVA 
C.1 - Protetor auditivo 
a) protetor auditivo circum-auricu!ar para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão 
sonora superiores ao estabelecido na NR - 15, Anexos 1 e li; 
b) protetor auditivo de inserção para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora 
superiores ao estabelecido na NR - 15, Anexos 1 e ll; 
c) protetor auditivo semi-auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora 
superiores ao estabelecido na NR - 15, Anexos 1 e li. 
D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 
D.1 - Respirador purificador de ar 
a) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas; 
b) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos; 
c) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e 
radionuclídeos; 
d) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra vapores orgânicos ou gases 
ácidos em ambientes com concentração inferior a 50 ppm {parte por milhão); 
e) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra gases emanados de 
produtos químicos; 
f) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra partículas e gases 
emanados de produtos químicos; 
g) respirador purificador de ar motorizado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, 
fumos e radionuclídeos. 
0.2 - Respirador de adução de ar 
a) respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido para proteção das vias respiratórias em 
atmosferas com concentração Imediatamente Perigosa à Vida e à Saúde e em ambientes confinados; 
b) máscara autônoma de circuito aberto ou fechado para proteção das vias respiratórias em 
atmosferas com concentração Imediatamente Perigosa à Vida e à Saúde e em ambientes confinados; 
D.3 - Respirador de fuga 
a) respirador de fuga para proteção das vias respiratórias contra agentes químicos em condições de 
escape de atmosferas Imediatamente Perigosa à Vida e à Saúde ou com concentração de oxigênio 
menor que 18 % em volume. 
E - EPl PARA PROTEÇÃO DO TRONCO 
E.1 - Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, 
mecânica, química, radioativa e meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de 
água. 
F EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES 
F.1 Luva 
a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; 
b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes; 



c) luva de segurança para proteção das mãos contra choques elétricos; 
d) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes térmicos; 
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; 
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos; 
g) íuva de segurança para proteção das mãos contra vibrações; 
h) luva de segurança para proteção das mãos contra radiações roniz~ntes. 
F .2 - Creme protetor 
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a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de 
acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. 
F.3-Manga 
a) manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra choques elétricos; 
b) manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra agentes abrasivos e 
escoriantes; 
c) manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra agentes cortantes e 
perfurantes; 
d) manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra umidade provenief'\te de 
operações com uso de água; 
e) manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra agentes téniiicos. 
F .4 Braçadeira 
a) braçadeira de segurança para proteção do antebraço contra agentes cortantes. 
F.5 - Dedeira 
a) dedeira de segurança para proteção dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes. 
G - EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES 
G.1 - Calçado 
a) calçado de segurança para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artylhos; 
b) calçado de segurança para proteção dos pés contra choques elétricos; 
c) calçado de segurança para proteção dos pés contra agentes térmicos; 
d) calçado de segurança para proteção dos pés contra agentes cortantes e escoriantes; 
e) calçado de segurança para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operqções 
com uso de água; · 
f) calçado de segurança para proteção dos pés e pernas contra respingos de produtos químicos. 
G.2-Meia 
a) meia de segurança para proteção dos pés contra baixas temper;:ituras. 
G.3 ·- Perneira 
a) perneira de segurança para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes; 
b) perneira de segurança para proteção da perna contra agentes térmicos; · 
c) perneira de segurança para proteção da perna contra respingos de produtos químjcos; 

pemeira de segurança para proteção da perna contra agentes cortantes e perfurantes; 
e) perneira de segurança para proteção da perna contra umidade proveniente de operações cem uso 
de água. 
G.4-Calça 
a) calça de segurança para proteção das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes; 
b) calça de segurança para proteção das pernas contra respingos de produtos químicos; 
e) calça de segurança para proteção das pernas contra agentes térmicos; 
d) calça de segurança para proteção das pernas contra umidade proveniente de operações com uso 
de água. 
H - EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO 
H. 1 - Macacão 
a) macacão de segurança para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra chamas; 
b) macacão de segurança para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes 
térmicos; 
c) macacão de segurança para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra 
respingos de produtos químicos; 
d) macacão de segurança para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra umidade 
proveniente de operações com uso de água. 
H.2 - Conjunto 
a) conjunto de segurança, formado por calça e blusão ou jaqueta ou paletó, para proteção do tronco e 
membros superiores e inferiores contra agentes térmicos; 
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b) conjunto de segurança, formado por calça e blusão ou jaqueta ou paietó, para proteção do tronco e 
membros superiores e inferiores contra respingos de produtos químicos; 
c) conjunto de segurança, formado por calça e blusão ou jaqueta ou paletó, para proteção do tronco e 
membros superiores e inferiores contra umidade proveniente de operações com uso de água; 
d) conjunto de segurança, formado por calça e blusão ou jaqueta ou paletó, para proteção do tronco e 
membros superiores e inferiores contra chamas. 
H.3 - Vestimenta de corpo inteiro 
a) vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos; 
b) vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra umidade proveniente de operações 
com água. 
1 - EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE NÍVEL 
1.1 - Dispositivo trava-queda 
a) dispositivo trava-queda de segurança para proteção do usuário contra quedas em operações com 
movimentação vertical ou horizontal, quando utilizado com cinturão de segurança para proteção 
contra quedas. 
1.2 - Cinturão 
a) cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura; 
b) cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda no posicionamento em 
trabalhos em altura. 
Nota: O presente Anexo poderá ser alterado por portaria específica a ser expedida pelo órgão 
nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, após observado o disposto no 
subitem 6.4.1. 




