
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO

N.º

1.049
CAPACETE PARA MOTOCICLISTA

1.OBJETIVO
Estabelecer  as  condições  mínimas  para  fornecimento  de  capacete  para  empregados  que 
desempenham suas atividades com utilização de motocicletas.

2.DEFINIÇÃO
EPI  destinado  a  proteger  a  cabeça  de  motociclistas,  contra  escoriações,  impactos  acidentais  e 
possíveis traumas causados por acidentes de trânsito.

3.CONDIÇÕES GERAIS
3.1.Descrição geral:

Capacete integral ou fechado ( ver fig.1 ), injetado em plástico ABS, com revestimento em tecido 
anti-alérgico, com  peças injetadas em policarbonato e viseira articulada com três estágios no 
mínimo.

Somente  será  aceito  capacete  com  data  de  fabricação  de  no  máximo  60  (sessenta)  dias 
anteriores ao prazo de entrega a COPEL.

3.2.Acabamento:
O capacete deverá ter bom acabamento interno e externo, sem falhas nas costuras e na pintura.

3.3.Condições de garantia:
O produto deverá ser garantido pela Empresa Fornecedora contra qualquer defeito de fabricação 
por um período mínimo de 01 (Hum) ano, contado a partir da certificação da entrega.

3.4.Embalagem:
a)As  caixas  devem trazer  etiquetas  de  identificação,  em duas  faces  externas,  contendo  o 
seguinte:

-Nome do fabricante (razão social):
-Número (tamanho);
-Quantidade do item;
-Data de fabricação;
-N.º da Nota Fiscal;
-N.º da Ordem de Compra da COPEL.

b)Saco individual para armazenar capacete.

4.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
As especificações dos itens 4.1 ao 4.13 devem ser comprovadas, pela amostra apresentada, através 
de análise técnica da equipe de segurança do trabalho.

4.1Casco Externo:
Casco integral, injetado em plástico ABS de alta resistência, com entrada de ar superior e inferior.

4.2Casco Interno:
a)Revestimento de proteção confeccionado em EPS - Poliestireno Expandido (isopor), injetado em 
Dupla Densidade. 
b)Forrado com espumas dubladas.
c)Forração removível e lavável.
d)Revestimento interno em tecido anti-alérgico. 
e)Revestimento da queixeira em EVA Termoformada.
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4.3Viseira:
a)Injetada  em policarbonato,  com  espessura  mínima  de  2mm em  dupla  curvatura,  com  três 
estágios no mínimo e fabricada no padrão cristal.
b)Calha para expulsar água em cima e em baixo da viseira.

4.4Cor / Pintura:
Totalmente Branca, deverá ter bom acabamento e resistência às atividades realizadas. 

4.5Peso:
1500 gramas (variação de, no máximo, 10%).

4.6Entrada e saída de ar:
a)Entrada  de  ar  na  queixeira,  com  botão  deslizante  central  com  top,  fixada  por  encaixe, 
acompanhando a cor do capacete;
b)Saída de ar para exaustão, fixada por encaixe na parte superior do casco.

4.7Cinta Jugular:
a)Cinta jugular dupla de nylon, com largura mínima de 22mm.
b)Fecho  tipo  engate-rápido,  com  botão  de  acionamento  por  fecho  com  sistema  de  trava  de 
segurança, com anel anti-furto. O botão de acionamento central devem estar destacado em cor 
vermelha,  diferenciando-o  do  resto  do  conjunto.O  engate  rápido  (macho  e  fêmea)  deve  ser 
confeccionado em metal possuindo resistência a desgaste. 

4.8Fixação da viseira e guarnição:
a)Viseira fixada ao casco através de chassis com sistema de destravamento de viseira acionado 
por alavanca com mola e o chassis fixado ao casco através de botões;
b)Guarnição  injetada  em  polipropileno  em  toda  extensão  inferior  do  casco,  com  sistema  de 
exaustão na parte superior e na nuca acoplada através de costura, sendo a guarnição fixada por 
encaixe.

4.9Dispositivo retrorreflexivo de segurança:
Elemento aplicado na parte externa do casco, devendo conter uma superfície de pelo menos 18 
cm2 (dezoito  centímetros  quadrados)  e  assegurar  a  sinalização  em cada  lado  do  capacete: 
frente , atrás, direita e esquerda, de acordo com a Resolução no 203/2006 do CONTRAN.

4.10Proteção para a nuca:
Com largura mínima de 50mm.

4.11Certificação:
Selo  holográfico  do  INMETRO -  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade 
Industrial, afixado na parte de traz do casco.

4.12Marcação:
Deve ser marcado internamente, de forma clara e duradoura, impressa ou costurada em local 
que não possa ser facilmente destacado e que permita a fácil leitura pelo usuário, ao menos na 
língua portuguesa, com as seguintes informações:

a)Nome ou marca industrial  do fabricante ou importador,  com referência de endereço ou 
telefone;
b)Designação do modelo( pode ser omitido caso esteja marcado no produto);
c)Mês e ano da fabricação (dígitos com altura de no mínimo 3mm);
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d)Tamanho do capacete em centímetros, incluindo a unidade;
e)Número e ano da Norma aplicada;
f)Os dizeres: “ Este capacete foi projetado para absorver parte da energia de um impacto pela 
destruição parcial ou total de seus componentes. Substituir o capacete após qualquer choque 
grave, mesmo que não haja danos visíveis”.

4.13Informações:
Todo capacete deve ser acompanhado das informações abaixo, redigidas na língua portuguesa 
com as seguintes indicações :

a)Instruções para a aquisição do capacete;
b)Instruções para o uso do capacete;
c)Instruções para o uso correto do sistema de retenção;
d)Instruções para a conservação e limpeza do capacete;
e)Prazo de validade.
f)Cartela  contendo  auto  adesivos  de  composição  do  tipo  sanguíneo  parra  fixação  no 
capacete.
g)Conforme NBR 7471,  item 7 – letra F,  o capacete deve ser  substituído após qualquer 
choque, mesmo que não haja danos visíveis.

5.NUMERAÇÃO
56 58,60 e 62.

6.REPOSIÇÃO

O produto deverá possibilitar a substituição da viseira e todas as partes acopladas ao casco.

7.NORMA APLICÁVEL
Fabricação conforme NBR – 7471/2001 e certificação pelo INMETRO.

8.HOMOLOGAÇÃO
8.1O produto deverá ser homologado pela equipe de Segurança do Trabalho da COPEL.
8.2Para a homologação do produto, deverá ser encaminhada uma amostra  à COPEL acompanhado 
dos seguintes documentos emitido por organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO :

a)Certificado e Relatório de ensaio da Avaliação de Conformidade para Capacetes de Segurança 
para Ocupantes de Motocicletas e Similares.
b)Licença de Uso da Marca de Conformidade para Capacetes de Segurança para 

Ocupantes de Motocicletas e Similares.
8.3Os  relatórios  de  ensaios,  providenciados  pelo  fornecedor,  deverão  conter,  no  mínimo,  as 
seguintes informações :

a)Nome ou marca comercial do fabricante;
b)Indicação de norma técnica e instrumento de medição ou metodologia do ensaio;
c)Datas de início e término dos ensaios;
d)Identificação do laboratório onde os ensaios foram executados;
e)Condições ambientes do local dos ensaios;
f)Nome e assinatura do responsável pelo ensaio.
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9.OBSERVAÇÃO
9.1Somente será aceito o capacete  que estiver  em consonância com as especificações técnicas 
acima.
9.2A inspeção e a fiscalização da fabricação, embalagem e expedição, serão realizadas segundo as 
normas de aquisição da Empresa.
9.3A utilização de materiais similares aos especificados neste manual, somente será permitida sob 
consulta e aprovação prévias a COPEL DAD/CST, por escrito e em tempo hábil.
9.4A área de Segurança do Trabalho da COPEL necessita de no mínimo 45 dias para efetuar a 
avaliação do produto objeto desta especificação técnica, para fins de homologação.

10.DESENHO

Fig. 01 - Capacete Integral ou Fechado (ilustrativa)

11.CÓDIGOS COPEL
012192-4 – Capacete para motociclista tamanho 56
012193-2 – Capacete para motociclista tamanho 58
012194-0 – Capacete para motociclista tamanho 60
012221-1 - Capacete para motociclista tamanho 62
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