
 
Diante do exposto, com base nos resultados encontrados nesta análise, o Inmetro 

efetuará uma avaliação do impacto regulatório, de forma a avaliar a conveniência e 

a viabilidade de desenvolver uma medida regulamentadora dos capacetes para 

condutores de bicicleta e usuários de patins, skates e semelhantes, de maneira que 

estes passem a ser comercializados em total consonância com a norma técnica 

brasileira do produto. 

A NBR 16175 de 05/2013 - Veículos de duas rodas - Bicicleta - Capacete 

para condutores de bicicleta e usuários de patins, skates e 

semelhantes especifica os requisitos e os métodos de ensaio de capacetes para 

condutores de bicicleta e usuários de patins, skates e similares. Os requisitos e os 

métodos correspondentes de ensaio têm como base os seguintes pontos: 

construção, incluindo o campo de visão; funções de absorção de impacto; funções 

do sistema de fixação, incluindo a cinta jugular e os elementos de fixação; 

marcação e informação. 

A proteção proporcionada por um capacete depende das circunstâncias que ocorre 

um acidente. O fato de se utilizar um capacete não pode evitar sempre a morte ou 

danos físicos em longo prazo, visto que o capacete é projetado para minimizar o 

risco de ferimentos na cabeça, na eventualidade de um acidente. 

Uma parte da energia de impacto é absorvida pelo capacete, reduzindo assim a 

força do impacto sobre a cabeça. Qualquer capacete que receber um forte impacto 

deve ser substituído por outro, mesmo se o dano não for visível. O capacete deve 

ser desenhado de forma que o ar circule por cima da cabeça do usuário. 

Na fabricação dos capacetes, as características dos materiais utilizados (peças 

metálicas, borrachas, etc.) não devem sofrer deterioração significativa sob 

influência do envelhecimento ou das circunstâncias de uso as quais o capacete é 

normalmente submetido, por exemplo, exposição ao sol, temperatura e chuva 

extremas. Nenhum dos materiais que entrem em contato com pele deve sofrer 

alterações evidentes como resultado do contato com o suor ou com substâncias 

como as que aparecem nos produtos de limpeza. Materiais que causem alterações 

na pele não devem ser utilizados. 

O capacete deve ser construído com um material resistente que receba os meio de 

absorção de energia de retenção do conjunto pala e orifícios de ventilação. Deve 

ser projetado e ter um formato tal que suas partes (palas, rebites, ventilação, 

bordas, sistemas de fechos e similares) não possam lesionar o usuário durante seu 

uso normal. 

http://www.target.com.br/envio_email/registrarLogEnvio_v3.asp?_c_=RELEASE_204_20160126_C_1&_e_=anselmo_rn13%40hotmail.com&_url_=http://www.normas.com.br/?p%3D16%26q%3DVEICULOS%2520-%2520CAPACETE%2520PARA%2520CONDUTORES%26lang%3Dpt-BR%26email%3Danselmo_rn13%40hotmail.com
http://www.target.com.br/envio_email/registrarLogEnvio_v3.asp?_c_=RELEASE_204_20160126_C_1&_e_=anselmo_rn13%40hotmail.com&_url_=http://www.normas.com.br/?p%3D16%26q%3DVEICULOS%2520-%2520CAPACETE%2520PARA%2520CONDUTORES%26lang%3Dpt-BR%26email%3Danselmo_rn13%40hotmail.com
http://www.target.com.br/envio_email/registrarLogEnvio_v3.asp?_c_=RELEASE_204_20160126_C_1&_e_=anselmo_rn13%40hotmail.com&_url_=http://www.normas.com.br/?p%3D16%26q%3DVEICULOS%2520-%2520CAPACETE%2520PARA%2520CONDUTORES%26lang%3Dpt-BR%26email%3Danselmo_rn13%40hotmail.com


Além disso, segundo a norma, deve ter um peso reduzido, ser ventilado, ser 

colocado e retirado facilmente, possibilitar o uso de óculos corretivos e não 

interferir significativamente na capacidade auditiva do usuário. Quando forem 

realizados os ensaios previstos na norma, não deve haver nenhuma ocultação do 

campo de visão dentro dos limites compreendidos pelos seguintes ângulos: 

horizontalmente: 105° min a partir do plano médio vertical longitudinal até os lados 

esquerdo e direito; para cima: 25° min a partir do plano de referência; e para 

baixo: 45° min a partir do plano básico. 

Há vários modelos de capacete disponível no mercado. Um deles é o capacete 

aberto, também chamado meia casca ou meia concha, que é o modelo mais 

conhecido e também o mais utilizado. Seu formato é parecido com uma concha, 

serve para melhorar a aerodinâmica na pedalada e, no caso, também para ser mais 

eficiente em quedas horizontais. 

Mauricio Ferraz de Paiva é engenheiro eletricista, especialista em 

desenvolvimento em sistemas, presidente do Instituto Tecnológico de Estudos para 

a Normalização e Avaliação de Conformidade (Itenac) e presidente da Target 

Engenharia e Consultoria -mauricio.paiva@target.com.br 

Sobre a Target – Há mais de vinte anos a Target vem se consolidando como 

referência para o desenvolvimento de soluções que facilitam o acesso e 

gerenciamento de informações tecnológicas críticas para os mais diversos 

segmentos corporativos. Através de uma equipe de técnicos e engenheiros 

especializados, a Target oferece hoje muito mais do que simples informações 

tecnológicas ao mercado em que atua. A Target oferece VANTAGEM COMPETITIVA. 

 
A Target recomenda e autoriza a reprodução e compartilhamento do conteúdo desta 

mensagem. 
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