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Resumo: O trabalho destina-se a analisar, por meio da espectroscopia no infravermelho por 

transformada de Fourier (FT-IR), o comportamento das fibras de polietileno de ultra alto peso 

molecular (PEUAPM), presente em coletes a prova de balas nível III, após envelhecimento acelerado 

com lâmpada de xenônio. Os resultados indicam uma tendência de aumento da cristalinidade e do 

índice de oxidação, bem como sugerem a formação de compostos nitrogenados e oxigenados. 
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Abstract: The aim of this work is evaluate, using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), the 

behavior of ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE), present in ballistic vests, after 

performing accelerated weathering with xenon arc light. The results indicate a tendency to increase 

crystallinity and the oxidation index, as well as suggest the formation of nitrogenous and oxygenated 

compounds. 
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1. Introdução  
 

Devido às suas excelentes propriedades, as fibras de PEUAPM são utilizadas em coletes de 

proteção balística nível III, constituindo tanto as placas rígidas quanto os painéis flexíveis. O presente 

projeto objetivou caracterizar os painéis flexíveis após exposição aos agentes ambientais, simulados em 

ensaio de envelhecimento acelerado com lâmpada de xenônio. Para tanto, esta pesquisa analisou a 

tendência da evolução da cristalinidade (𝑋𝑐) e do índice de oxidação (𝐼𝑂) a partir dos espectros obtidos 

pela FT-IR dos painéis envelhecidos. 
 

2. Materiais e Métodos  
 

Os painéis estudados são constituídos por, aproximadamente, 51 camadas do pré-impregnado 

Spectra Shield® SA-1211 sobrepostas e costuradas. Cada uma dessas camadas é formada por 2 

camadas de fibras unidirecionais de PEUAPM, dispostas na direção 0° e 90°, impregnadas por uma 

película termoplástica poliuretânica. Para o presente trabalho, amostras com 10 cm x 15 cm foram 

submetidas a combinações específicas de luz, umidade, temperatura e pulverização de água usando 

uma câmara de arco de xenônio (Q-SUN Xe-3-HBS, Q-LAB), seguindo o Ciclo-1 da norma ASTM 
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G155-13¹. Os tempos de exposição, estudados, em horas, foram 0, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 

1200 e 1600, respectivamente, amostras CR, 1C a 9C. Após o envelhecimento, as amostras foram 

acondicionadas em uma câmara climática (SM-8-8200, Thermotron) a 25°C e umidade relativa de 

25%. A caracterização foi realizada diretamente sobre a superfície do painel, empregando a técnica de 

refletância total atenuada, na região entre 4000 e 525 cm
-1

, com resolução de 4 cm
-1

 e 64 varreduras 

para cada amostra (Nicolet iS50, ThermoScientific).  
 

3. Resultados e discussões 
 

Os espectros típicos de FT-IR estão apresentados na Figura 1. Os espectros normalizados foram 

analisados conforme Equações 1 a 3, respectivamente, cristalinidade relativa à banda 3 (𝑋𝑐
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 3)², 

cristalinidade relativa à banda 7 (𝑋𝑐
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 7)³ e o 𝐼𝑂4.  

 

 
Figura 1 – (a) Espectros de infravermelho obtidos para as amostras CR, 2C, 4C, 6C e 8C. (b) Espectros 

de infravermelho obtidos para as amostras 1C, 3C, 5C, 7C e 9C. 
 

𝑋𝐶
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 3 = 100. (1 − (

𝐼𝑏 − (𝐼𝑎 1,233)⁄

𝐼𝑏 + 𝐼𝑎

)) (1) 𝑋𝐶
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 7 = 100. (

𝐼730

𝐼730 + 𝐼718

) (2) 𝐼𝑂 =
𝐴1650𝑎1850𝑐𝑚−1

𝐴1330𝑎1396𝑐𝑚−1
(3) 

 

Nota-se as bandas características do PEUAPM e as bandas decorrentes da degradação ocasionada 

pelo envelhecimento. A Tabela 1 descreve as bandas características.  
 

Tabela 1 – Correlação entre bandas de absorção e grupos funcionais  

Bandas 
Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 
3000–2800 Carbono, série homóloga alcano, –CH3

5 

~2915 e ~2847 Estiramento do grupo –CH2, respectivamente, assimétrico e simétrico 

2 1850–1600 Vibração de estiramento da carbonila, C=O
4
 

3 
1513–1403 Vibrações de flexão do grupo metil, –CH3 

~1472 e ~1461 Flexão do grupo –CH2, respectivamente, assimétrico e simétrico 
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4 
1403-1340 Vibrações de wagging do grupo metil, –CH3 

~1376 e ~1352 Wagging do grupo –CH2
6,7 

5 

1340-1184 Vibrações de twisting do grupo metileno, > CH2 

~ 1303 Pico associado com a presença de região amorfa
8 

~1240 Twisting do grupo –CH2
6,7 

6 
1184-989 Vibração de estiramento de álcool

5 

~1050, e ~1020 Região de simples ligação (C-O, C–N) 

7 
741-700 Vibrações de rocking do grupo metil, –CH3

9
  

~730 e ~718 Rocking do grupo –CH2, respectivamente, assimétrico e simétrico 

 

O 𝑋𝑐 e o 𝐼𝑂 são apresentados na Figura 2. 
 

 
Figura 2 (a) Cristalinidade estimada pela análise da banda 3 e da banda 7. (b) Índice de oxidação. 

 

Na Figura 2, quando comparadas à amostra CR, é possível observar uma tendência no aumento dos 

valores de 𝑋𝑐 e do 𝐼𝑂. Provavelmente, as divergências na linha de tendência da Figura 2 são 

ocasionadas pela destruição das camadas mais externas em decorrência da exposição à radiação.  

A amostra 5C (600 h) exemplifica o problema. Observa-se o decaimento no valor 𝑋𝐶
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 3 e/ou no 

valor de 𝐼𝑂. Isso ocorre, provavelmente, porque as camadas superficiais, que estavam em contato direto 

com a luz Xenônio, desintegraram. Portanto, a comparação direta entre as amostras fica prejudicada 

porque neste caso analisa-se camadas que receberam menos radiação apesar de um maior tempo de 

exposição.  

A evolução das bandas 5 e 6 está apresentada na Figura 3. Nota-se que com o aumento do tempo de 

exposição ocorre acoplamento de algumas bandas secundárias constatado pela mudança na intensidade 

relativa das mesmas. Por exemplo, na Figura 3(a), a variação da intensidade relativa das bandas em 

1303 cm
-1

 e/ou em 1260 cm
-1

 com relação à banda em 1240 cm
-1

 indica o acoplamento das bandas e 

modificação na estrutura química o que sugere o aumento da cristalinidade, conforme relatado por 

Haddad
8
. A consequência da desintegração das camadas superficiais, citada no parágrafo anterior, 

também pode ser observada na Figura 3(a) por meio do espectro da amostra 5C. Verifica-se que esta 

curva é similar à curva da amostra CR, indicando erroneamente que o maior tempo de exposição não 

altera significativamente a estrutura macromolecular. Por sua vez, na Figura 3(b), observa-se que o 
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espectro da curva 7C é similar ao da curva 2C, o que também indica que as camadas superficiais dessas 

amostras foram desintegradas. Constata-se ainda o aumento relativo da banda em 1020 cm
-1

 em 

comparação com a banda em 1100 cm
-1

.  
 

 
Figura 3 – Em destaque: (a) banda 5 e (b) banda 6. 

4. Conclusão 
 

Apesar da não contabilização da influência da degradação nas camadas superficiais que 

desintegraram em algumas amostras, a análise dos espectros do FT-IR para os painéis balísticos 

flexíveis submetidos ao envelhecimento acelerado com lâmpada de xenônio indica que existe uma 

tendência de aumento da fração cristalina e do índice de oxidação com o aumento das horas de ensaio. 

A análise sugere, ainda, a formação de compostos oxigenados.  
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