
 

O capacete é dos acessórios mais importantes na prática do ciclismo. As quedas fazem parte 

deste desporto, pelo que a proteção deverá estar sempre em primeiro lugar. Mas mais importante 

ainda é termos um bom capacete, adequado à nossa modalidade e sobre tudo adequado a nós.

TIPOS DE CAPACETE 

Lazer ou urbano: escolhe um capacete simples. O peso ou a ventilação não 

serão muito importantes. Considerar como opção os modelos com aplicação 

de material refletor. 

Ciclismo de Estrada: deverá ser um capacete leve, bem ventilado e muito 

confortável, pois será previsível passar longas horas a pedalar e muitas vezes 

de baixo de calor. Para além destas características o capacete deverá ter 

também características aerodinâmicas. Excluir das opções os capacetes com 

pala .  

BTT / Trail: O capacete deve ter uma boa ventilação e ser leve, principalmente 

nos atletas de XCO ou XCM. Normalmente um capacete de BTT é mais 

reforçado na zona da nuca. Pode ou não ser usado com pala . 

Contrarrelógio e Pista: Este capacete caracteriza-se pelo baixo peso e pela 

excelente capacidade aerodinâmica. A ventilação neste capacete não é 

importante.  Alguns modelos possuem viseira (Óculos) integrados. 

BMX e Downhill: São normalmente capacetes integrais pois protegem toda a 

estrutura facial e craniana. Oferecem a máxima proteção possível. 

Criança: O fator principal a ter em conta na escolha de um capacete de criança 

é efetivamente o tamanho. As crianças estão em pleno crescimento, mas deve 

sempre escolhido o tamanho adequado para a altura em que o vai usar. Se a 

escolha for um capacete muito grande o mesmo pode desajustar-se facilmente 

ou até mesmo saltar da cabeça em caso de queda.  



ESCOLHA DO TAMANHO ADEQUADO

A melhor forma de saber o tamanho correto do seu capacete é medir o perímetro da sua 

cabeça, tal como indicamos em baixo. 

 

 

Como ajustar o capacete? 

Quase todos os capacetes possuem um regulador na zona da nuca que auxilia no ajuste. 

Antes de colocar o capacete na cabeça ajuste esse regulador para a largura máxima, de 

seguida coloque o capacete e aperte esse ajuste até sentir o capacete firme e confortável. 

Depois disto temos as fivelas, que devem estar ajustadas de forma a que consigamos rodar, 

levantar e baixar a cabeça sem sentir nenhum aperto. 

 Qual a posição correta do capacete? 

Usar um capacete numa posição incorreta implicar falta de proteção, o que na prática quer 
dizer que é como se não o estivesse a usar. O capacete deve estar posicionado por forma
a tapar metade da testa. 

 



  

Quando devemos trocar de capacete? 

Sempre que aconteça uma queda em que o capacete tenha sofrido impacto, este deve ser 

imediatamente trocado. Poderá parecer que esteja intacto, mas estruturalmente pode ter 

sofrido algum dano invisível que poderá colocar a segurança, ou mesmo a vida em risco. 

  

O porque de um capacete com tecnologia MIPS? 

Através de diversos estudos, a equipa que desenvolveu o sistema MIPS percebeu que os 

impactos que um ciclista sofre em uma queda não são linearmente de cima para baixo 

como sugerem os testes de capacetes, mas sim impactos em ângulo. Tal situação gera 

uma força de rotação na cabeça, fazendo com que o cérebro se movimente dentro do 

crânio com violência, resultando em lesões que podem ser muito graves. 

Tecnologia in-Mold 

Quando a cobertura exterior é moldada no casco (interior) e não apenas colada. 

Peso: quanto menor o peso mais confortável será o capacete. Por outro lado, quanto mais 

leve também mais caro. A Escolha deverá recair num bom equilíbrio custo/benefício ou de 

acordo com o orçamento disponível. 

Ventilação: A ventilação é uma parte muito importante num capacete. Quanto mais exigente 

for a prática do ciclismo, mais ventilado terá de ser o capacete, para fazer face ao 

desconforto provocado pelo calor. Por norma, os capacetes de contrarrelógio não possuem 

ventilação. 


