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Medida Regulatória do Inmetro para Brinquedos:
Portaria Inmetro nº 108, de 13 de junho de 2005 (em vigor)
Portaria Inmetro nº 321, de 29 de outubro de 2009 (em vigor)
Portaria Inmetro nº 563, de 29 de dezembro de 2016 (em implementação)
Art. 1º A certificação compulsória dos brinquedos, no âmbito do SBAC deverá ser feita de acordo com o Regulamento
Técnico Mercosul sobre segurança de brinquedos, de 8 de outubro de 2004.
Traz em anexo o Regulamento Técnico Mercosul sobre Segurança de Brinquedos (Mercosul/GMC/Res. nº 23/04)
Art. 1º Aprovar o Procedimento para Certificação de Brinquedo.
Traz em anexo o RAC. Porém, mistura requisitos para o produto e que, portanto, deveriam estar em um RTQ.
Art. 1º Aprovar o RTQ para Brinquedos, inserto no Anexo I desta Portaria, que determina os requisitos, de cumprimento
obrigatório, referentes à segurança do produto.
Traz os seguintes anexos:
Anexo I – RTQ para Brinquedos
Anexo A – Brinquedos (lista do que é classificado como “brinquedo”, com definições.
Anexo B – Lista de produtos que não são classificados como “brinquedos”
Anexo C – Brinquedos proibidos no Brasil
Anexo D – Classificação etária para brinquedos
Anexo E – Marcação ou identificação de brinquedos com forma de arma de fogo
Anexo II – RAC para Brinquedos
Anexo A – Metodologia de ensaios adicionais
Anexo III – Selo de Identificação da Conformidade
Art. 11. Após a certificação, os brinquedos fabricados, importados, distribuídos e comercializados em território nacional, a
título gratuito ou oneroso, deverão ser registrados no Inmetro, considerando a Portaria Inmetro n.º 512, de 07 de
novembro de 2016, ou substitutivas, observado os prazos estabelecidos nos art. 19 e 20 desta Portaria, exceto nos casos
tratados no art.13.

Motivações para o aperfeiçoamento:

 Dúvidas sobre o Enquadramento de brinquedos
 Os Anexos A e B do RTQ da PT Inmetro n.º 563/2016 esclarecem o escopo e contraescopo.
• Importante lembrar que não são exaustivos.
• Atualizações no escopo serão feitas diretamente na página do Inmetro,
conforme previsto na Portaria.
 Reclamações registradas na Ouvidoria do Inmetro
 Principal reclamação: Acidentes com chocalhos e mordedores
 Registros de acidentes no Banco de Acidentes de Consumo do Inmetro
 No Banco de Acidentes de Consumo, que funciona deste outubro de 2006, há 126
registros envolvendo o produto brinquedos, considerando o período de outubro de
2006 a julho de 2017. Foram relatadas ocorrências de bonecos, carrinhos,
mordedor, chocalho, patinete, triciclo, velocípede, entre outros.

Motivações para o aperfeiçoamento:

 Grande número de Portarias Complementares
 Adequação dos requisitos técnicos
 Inclusão / Definição de requisitos além dos que constam na NM 300 partes 1 a 6.
 Instituição do Registro de Objeto
 Adequação da medida regulatória à Portaria nº 512/2016, que aprova o
procedimento para concessão, manutenção e renovação do Registro de Objeto.
 Adequação dos Requisitos de Avaliação da Conformidade aos Requisitos Gerais
de Certificação de Produtos (RGCP)
 Tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas
 Modelo de certificação diferenciado para MEI (modelo 2)
 Brinquedos sob encomenda

Prazos para entrada em vigor da Portaria Inmetro nº 563/2016:

Art. 19. A partir de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de publicação desta Portaria, os fabricantes
nacionais e importadores deverão fabricar ou importar, para o mercado nacional, somente brinquedos em
conformidade com as disposições contidas nesta Portaria.
Parágrafo único. A partir de 6 (seis) meses, contados do término do prazo fixado no caput, os fabricantes e
importadores deverão comercializar, no mercado nacional, somente brinquedos em conformidade com as
disposições contidas nesta Portaria.
Art. 20. A partir de 42 (quarenta e dois) meses, contados da data de publicação desta Portaria, os
estabelecimentos que exercem atividade de distribuição e/ou comércio deverão comercializar, no mercado
nacional, somente brinquedos em conformidade com as disposições contidas nesta Portaria.
Parágrafo único. A determinação contida no caput não deverá ser aplicável aos fabricantes e importadores
que observarão os prazos fixados no artigo anterior.

Publicação

1º prazo

2º prazo

3º prazo

30/12/16

30/12/18

30/06/19

30/06/20

Período de Transição – Implementação:

A Portaria Inmetro nº 563/2016 também revogará, em
30/06/2020, a Portaria Inmetro nº 321/2009 e suas
complementares que ainda não foram revogadas.
Enquanto a Portaria Inmetro nº 321/2009 aguarda ser
revogada, poderão ser encontrados produtos no mercado
certificados com base na Portaria nº 321/2009, como
também outros certificados e registrados com base na nova
portaria.

ABNT NBR NM 300: 2004 – Segurança de Brinquedos – Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas
Algumas definições importantes:
3.27 uso destinado: uso de um produto, processo ou serviço de acordo com a informação transmitida pelo fornecedor
3.32 uso normal: formas de brincar que obedecem às instruções que acompanham o brinquedo, que foram estabelecidas
por tradição ou uso, ou que são evidentes pelo exame do brinquedo
3.42 abuso razoavelmente previsível: uso de um brinquedo sob condições ou com fins não indicados pelo fornecedor, mas
que pode ocorrer, induzido pelo brinquedo e/ou como resultado do comportamento comum da criança
3.52 brinquedo: qualquer produto ou material projetado, ou claramente destinado, para o uso em brincadeiras por crianças
menores de 14 anos de idade

Anexo I, Portaria Inmetro nº 108/2005
Artigo 1º – A presente Resolução se aplicará aos brinquedos. Entender-se-á por brinquedo aquele produto destinado a ser
utilizado com fins de jogo por crianças de idade inferior aos 14 anos.

Motivo lúdico/Função lúdica
lúdico:
•

Adjetivo masculino com origem no latim ludos que remete para jogos e divertimento.

•

Que faz referência a jogos ou brinquedos: brincadeiras lúdicas

•

Divertido; que tem o divertimento acima de qualquer outro propósito

•

Se refere a toda atividade ligada a brinquedos, jogos e o divertimento como uma forma de
recreação

Então, o que é classificado como “BRINQUEDO”?

O escopo inclui:
Acessórios de moda e joias
de fantasias

Animais ou bichinhos em
borracha

Balões metalizados e bexigas
de látex (bolas de festa)

Bambolê

Brinquedos sob encomenda
devem atender aos requisitos
técnicos, mas estão isentos da
certificação e registro no
Inmetro.
Brinquedos sob encomenda
possuem propriedades únicas
significativas solicitadas ao
fabricante no ato de compra
pelo consumidor, produzidos
de forma customizada e com
características artesanais, bem
como comercializados
diretamente ao consumidor,
sem intermediários, não
estando expostos à venda
direta em estabelecimentos
comerciais virtuais ou físicos,
incluindo a venda por catálogo
de produtos, em feiras ou em
salas de exposição do tipo
showroom.

O escopo inclui:
Bancadas de ferramentas de
brinquedo e ferramentas

Bola

Barracas, casas ou cabanas

Bolhas de sabão

O escopo inclui:
Boliches, jogos de bocha, jogos de
argolas

Bonecas bebês

Bolsas de brinquedo

Bonecos e animais com movimento
vai e vem

O escopo inclui:
Bonecas e bichinhos de primeira idade

Bonecos interativos para vídeo game

Bonecas leves e vestidas

Brinquedos animados que rolam

O escopo inclui:
Brinquedo aquático

Brinquedos de flutuação

Bicicleta de brinquedo

Brinquedos de pelúcia ou tecido

O escopo inclui:
Brinquedos animados mecânicos

Brinquedos de Balanço

Brinquedo de apertar

Brinquedos de construção com peças

O escopo inclui:
Brinquedos de habilidade e destreza
eletroeletrônicos

Brinquedo de mesa e de chão

Brinquedo de mão

Brinquedo com projétil com energia
armazenada

O escopo inclui:
Brinquedo com projétil sem energia
armazenada

Brinquedos e objetos transformáveis

Brinquedo de puxar, impulsionar,
empurrar e rolar

Brinquedo funcional

O escopo inclui:
Brinquedo inflável portátil

Brinquedo operado com pilhas (bateria)

Brinquedo macio com enchimento

Brinquedos ou acessórios que
simulam profissões

O escopo inclui:
Brinquedos para areia

Brinquedos próximos ao ouvido

Brinquedo para o banho

Brinquedos que simulam locais públicos

O escopo inclui:
Caixas, arcas e baús para guardar
brinquedos

Caixas de música para primeira idade

Caixas de encaixe de formas e cores

Carimbos para brincadeira

O escopo inclui:
Carrinhos

Carrinhos para os primeiros passos

Carrinho de rolimã

Casa de bonecas

O escopo inclui:
Chaveiros

Chupetas de brinquedo

Chocalho

Circuitos / pistas

O escopo inclui:
Coleções de jogos

Cordas de pular

Contas, anéis ou pirâmides com eixo
central

Cubos e formas para empilhar

O escopo inclui:
Dispenser lúdicos para alimentos

Embalagens em geral

Embalagens de brinquedos

Eletrodomésticos de brinquedos

O escopo inclui:
Equipamentos esportivos de brinquedo

Espoletas

Equipamentos modelo playground em
tamanho reduzido

Arco, flecha e catapulta de brinquedo

O escopo inclui:
Fantoches ou Marionetes de mão
ou de dedo

Instrumentos musicais eletrônicos
de brinquedo

Instrumentos de sopro de brinquedo para
festas, torcidas e datas comemorativas

Instrumentos musicais manuais de
brinquedo

O escopo inclui:
Ioiô

Jogos de Bilhar, Críquete, Mini Golfe,
Pebolim, Futebol de Mesa e assemelhados

Jogos da sorte

Jogos de cartas / famílias

O escopo inclui:
Jogos de desenho

Jogo de esmaltagem vítrea

Jogos de embutir em plástico

Jogos de estratégia para crianças

O escopo inclui:
Jogos de habilidade e destreza

Jogo de modelar de PVC plastificado,
endurecível (essa palavra existe!) em forno

Jogo de moldagem de gesso

Jogo de moldagem de plástico

O escopo inclui:
Jogos de números e letras

Jogo de revelação de fotografia

Jogos de percurso

Jogos de simulação, conquistas e
interpretação

O escopo inclui:
Jogos de sociedade

Jogo de vídeo portátil

Jogos de sorte ou azar

Jogos enciclopédicos

O escopo inclui:
Jogos químicos

Jogos sociais de estratégia,
com merchandising de marcas do universo
adulto

Jogo químico suplementar (só o
suplemento)

Kits para montagem

O escopo inclui:
Lanternas com imagens

Lousas / quadros mágicos, verdes e
negros de brinquedo

Livros brinquedos (com atividades lúdicas
posteriores ao seu uso principal)

Maquiagem de boneca

O escopo inclui:
Massa de modelar

Miniaturas de figuras simples

Máscaras

Móbiles

O escopo inclui:
Modelos técnicos para montar

Mordedor

Móveis de brinquedo

Mosaicos

O escopo inclui:
Naninhas

Obstáculos e percursos

Objetos voadores

Patinete

O escopo inclui:
Patins ou roller de brinquedo

Petecas

Peças de brinquedo para cabelo e
bijuterias

Pernas de pau de brinquedo

O escopo inclui:
Personagens do universo infantil

Pingue-pongue, jogo de tênis e raquetes
de praia de brinquedo

Pião

Pipa

O escopo inclui:
Piscina ou banheira inflável infantil

Prendedor de chupeta

Pistola d’água

Quadros de atividades para berços

O escopo inclui:
Relógios de brinquedo

Tapetes lúdicos

Skate de brinquedo

Tatuagens temporárias para crianças

O escopo inclui:
Vant / Drones

Veículos elétricos ou a bateria no tamanho
da criança

Veículos com pedais, triciclos, karts e “ticoticos”

Veículos para encher e esvaziar

O escopo inclui:
Veículos sem pedais

Quadro branco

Quebra-cabeças ou puzzels

O escopo NÃO inclui:
 Ábaco, com exceção daqueles com função lúdica posterior ao seu uso principal.
 Adesivos de unhas para adultos.
 Adesivos e decalques destinados à colagem em superfícies que não sejam a pele. Porém, as
tatuagens de fim lúdico, destinadas a aplicação na pele, são consideradas brinquedos.
 Aeromodelos
 Vant / Drones.acima de 250 gramas.
 Almofadas
 Aquarela associada a material escolar. Porém, caso acompanhem algum produto com finalidade
lúdica é considerada brinquedo.
 Armas de ar comprimido ou outro gás do tipo, utilizadas em jogos, práticas ou competições
esportivas, assim como as armas de paintball,
 Artigos escolares que não possuam função lúdica posterior ao seu uso principal, como os com
brinquedos acoplados, por exemplo.
 Artigos de festa, com exceção de balões metalizados e bexigas de látex.
 Artigos para crianças que não possuam uma função lúdica adicional ou posterior a seu uso.
 Barracas destinadas a acampamento.

O escopo NÃO inclui:
 Bicicletas em que a altura do selim seja superior a 435 mm, medida na vertical entre o solo e a
parte superior do assento, com o assento em posição horizontal e o suporte do assento colocado
na posição mais baixa;
 Bijuterias para criança - brincos, pulseiras, anéis, cordões, tiaras, coroas, braceletes,
tornozeleiras, enfeites de cabelo - que não sejam acessórios de fantasia. Porém, caso essas peças
sejam embaladas em kits, destinados à criança, a fim de que elas confeccionem suas próprias
bijuterias, são consideradas brinquedo.
 Boias de braço e coletes de flutuação, destinados a crianças de até 14 (quatorze) anos, com ou
sem motivo lúdico, que possuam advertências claras, legíveis e indeléveis informando que o
produto é um equipamento de segurança com função de salva-vidas.
 Bolas oficiais – Todas as bolas destinadas às práticas esportivas e que atendam aos padrões
oficiais de materiais, dimensões e peso exigidos pelas Confederações e Entidades Oficiais do
esporte.
 Bolsas, mochilas e similares, independente do tamanho, destinadas ao uso escolar e para
viagens.

O escopo NÃO inclui:
 Brinquedos destinados a animais (Pet) desde que possuam advertências legíveis e indeléveis
informando que o produto é destinado a animais e não pode ser utilizado como brinquedo por
crianças.
 Buzinas de ar comprimido.
 Cadeira plástica monobloco para uso infantil.
 Capas de celular, tablets e computadores mesmo que sejam lúdicos.
 Carimbos sem função lúdica.
 Catapultas e arquearia que não sejam destinados ao público infantil.
 Chaveiro sem função lúdica posterior ao seu uso principal.
 Cofres, desde que não tenham função lúdica posterior a sua função principal.
 Cola líquida ou sólida, colorida, branca ou com purpurina. Porém, se a cola acompanhar moldes
com características lúdicas ou que após a secagem posam ser destacadas são consideradas
brinquedos.
 Colchão inflável, com ou sem motivo lúdico.
 Colchões de flutuação, botes infláveis, mesas, cadeiras, sofás infláveis ou similares,
independentes de estampas ou motivos lúdicos, que contenham na embalagem a identificação
de que o produto é destinado ao uso adulto em águas.

O escopo NÃO inclui:













Dados para reposição ou comercializados sem nenhum vínculo com jogos infantis.
Dardos e flechas com pontas metálicas exceto os que possuam discos metálicos magnéticos.
Elementos e equipamentos esportivos profissionais.
Embalagens de brinquedos que não tenham função lúdica posterior ao seu uso principal.
Embalagens destinadas a produtos como cosméticos, produtos de higiene e alimentos, com
aspecto lúdico.
Nota: Aquelas embalagens que possuírem elementos móveis, como rodas ou articulações, e
elementos lúdicos destacáveis da embalagem principal, que não tenham função de embalar o
produto, são considerados brinquedos.
Embalagem de alimento que fica em contato direto com o produto, a exemplo das embalagens
longa vida, assim como a embalagem que seja uma caixa de papel com atividades estampadas ou
coladas, a exemplo das gelatinas.
Enfeites ou acessórios para casa e festas comemorativas, inclusive as infantis, com finalidade
exclusivamente ornamental, desde que devidamente identificados em sua embalagem como
destinado à decoração.
Equipamento eletrônico, tais como computadores pessoais, consoles de jogos e óculos com
função eletrônica, para fins de utilização de software interativo e periféricos conexos.

O escopo NÃO inclui:
 Equipamentos para a prática de exercícios físicos em piscinas e afins, como flutuadores de
espuma, pranchas, toca, luvas e roupas para natação, nadadeiras.
 Equipamentos para mergulho;
 Equipamentos infláveis para recreação coletiva.
 Equipamentos de instalação, permanentes ou que necessitem de acessórios ou ferramentas para
ser montados e desmontados, destinados a uso coletivo, em parques infantis ou de aventuras
(playground).
 Equipamentos automáticos, que funcionem a moedas, dinheiro, fichas ou não, destinadas a
utilização pública;
 Equipamentos náuticos.
 Figurinhas e álbuns de figurinha.
 Fogos de artifício, incluindo as espoletas, quando estas não forem projetadas para serem
incorporadas em um brinquedo.
 Folha plástica, de papel ou material similar, com dobras destinadas a montar um objeto.
 Fone de ouvido desde que não acompanhe brinquedo projetado para emitir som.
 Giz de cera. Porém, caso venha em brinquedos ou apresente finalidade lúdica, como o caso de
ser moldado em forma de bonecos e bichinhos, este será considerado brinquedo.

O escopo NÃO inclui:
 Imitações de armas de fogo.
 Instrumentos musicais infantis, com ou sem aspecto lúdico, destinados ao aprendizado musical,
que possuem função real, permitem a afinação.
 Ioiôs destinados exclusivamente à prática profissional.
 Itens de cozinha como panelas, pratos, talheres, canudos, canecas e copos.
 Itens de higiene pessoal como escovas de dente, tesouras, escovas de cabelo, escovas de banho,
esponjas.
 Jogos de vídeo que possam ser conectados a um monitor, alimentados por uma tensão superior
a 24 volts.
 Livros destinados a adultos.
 Livros infantis somente com histórias, livros com texturas, livros com adesivos para superfícies,
livros acompanhados de lápis de cor, lápis cera, tintas com ou sem pincéis ou caneta, livros
agitados (a exemplo de livros com olhos que se movem) desde que não seja possível retirar a
peça solta, livros pontilhados para a criança destacar ou recortar, livros pop up, cujas páginas
sejam compostas por figuras em papel, não destacáveis que se armam, livros com figuras em
papel no formato de filipetas ou abas ou que contenham mecanismos em papel para com
finalidade de movimento e álbuns de figurinhas.

O escopo NÃO inclui:
 Quadro branco sem motivo lúdico.
 Quadro magnético.
 Lousas, quadros escolares, exceto aqueles portáteis projetados para crianças manusearem e
carregarem sem a ajuda de um adulto.
 Luminárias de teto, luz noturna ou abajur, mesmo com motivos infantis.
 Mamadeiras e chupetas de puericultura.
 Máscaras infantis descartáveis, confeccionadas em papel ou papelão.
 Maquiagem destinada às crianças.
 Máquinas a vapor.
 Materiais utilizados com fins didáticos.
 Mochilas de bichos de pelúcia, bolsas térmicas, malas, carteira de dinheiro, porta moedas.
 Modelos em escala reduzida, tipo hobby ou artesanal, à propulsão ou não, prontos ou não para
armar, cujo produto final não tenha valor de brinquedo (por exemplo: bonecas folclóricas
decorativas, soldados de coleção, maquetes para armar, etc.), desde que devidamente
identificados em sua embalagem como destinado a colecionadores e com frase de advertência
que o produto não é um brinquedo. Bonecos interativos para vídeo game não se enquadram
neste escopo.

O escopo NÃO inclui:
 Óculos, de sol, de piscina ou para leitura, exceto os de brinquedo, com ou sem motivo lúdico.
 Painéis para guardar brinquedos desde que não sejam destinados à brincadeira.
 Patinetes, patins, carrinhos de rolimã e skates que funcionam com tensão superior a 24 volts
com ou sem motivo lúdico em sua estampa.
 Peças em porcelana ou cerâmica. Caso essas peças tenham motivo lúdico, a embalagem deve
conter: “Este produto não é um brinquedo. Produto destinado a artesanato ou decoração.”
 Penicos, troninhos.
 Pisos para quartos de criança, a exemplo dos de EVA, mesmo que sejam de encaixe, desde que
não contenham função lúdica posterior ao seu uso principal.
 Porta-retratos, portas-cd.
 Porta-lápis sem função lúdica posterior ao seu uso principal.
 Produtos construídos para serem utilizados com fins didáticos em escolas ou outros contextos
pedagógicos sob a vigilância de um instrutor adulto, como equipamento científico.
 Produtos destinados a colecionadores em escala reduzida tipo hobby ou artesanal (por exemplo:
réplicas perfeitas de pessoas, carros, motos, aviões, barcos e veículos militares) com e sem base
fixa, desde que o produto e a sua respectiva embalagem contenha uma indicação visível e legível
de que se destina a colecionadores com idade superior a 14 (quatorze) anos e cujo produto final
não tenha valor de brinquedo.

O escopo NÃO inclui:
 Produtos funcionais, como fornos elétricos, ferros de engomar ou outros produtos elétricos com
uma tensão nominal superior a 24 V.
 Produtos magnéticos destinados à decoração e para uso adulto.
 Pula-pula infantil, com exceção dos pula-pula infláveis, para ambientes residenciais.
 Quebra-cabeças / Puzzles com mais de 500 peças.
 Régua para acompanhar o crescimento da criança.
 Réplicas perfeitas de pessoas, personagens, animais, carros, motos, aviões, barcos, veículos
militares, entre outros, com ou sem base fixa, desde que o produto e a sua respectiva
embalagem contenha uma indicação visível e legível de que se destina a colecionadores com
idade superior a 14 (quatorze) anos e cujo produto final não tenha valor de brinquedo.
 Sapatos, sandálias, tênis com rodinha, pantufas, chinelos.
 Software interativo destinado a atividades de lazer e entretenimento, como jogos de
computador e respectivos suportes informáticos, tais como CD.
 Tatuagens temporárias, decalques para pele, transfers para a pele.
 Trajes de fantasias, acessórios em tecido, roupas infantis de maneira geral.
 Trajes de fantasia para uso em águas, com ou sem nadadeiras.
 Transformadores e carregadores de bateria.

O escopo NÃO inclui:

 Trotinetas e outros meios de transporte concebidos para desporto ou que se destinam a ser
utilizados para fins de deslocamento nas vias ou caminhos públicos.
 Veículos elétricos com velocidade e potência acima da definida na série NM 300.
 Veículos elétricos que se destinam a ser utilizados para fins de deslocação nas vias públicas ou
nos passeios destas vias públicas.
 Veículos em escala reduzida equipados com motor de combustão.
 Ventosa sem motivo lúdico posterior ao seu uso principal.

FAIXA
ETÁRIA

Portaria Inmetro nº 108/2005:
Anexo I, Art. 3º - Os brinquedos só poderão ser comercializados se cumprirem as exigências essenciais de segurança e as
advertências e indicações das precauções de uso ...
Anexo I, Art. 6º - Os responsáveis pela fabricação e importação deverão fazer certificar o cumprimento das condições
mencionadas ...
Anexo I, Art. 8º - O nome, razão social ou a marca, e o endereço do fabricante ou importador, assim como as advertências e
precauções ... deverão ser colocadas de forma visível, legível e indelével sobre a embalagem ou quando não houver, sobre o
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Anexo V – Procedimento de certificação
Anexo VI – Diretrizes para a formação de famílias de brinquedos
Anexo VII – Marcação ou identificação de brinquedos com forma
de arma de fogo
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Propriedades químicas
Ruído

Portaria Inmetro nº 108/2005:
Anexo I, Art. 3º - Os brinquedos só poderão ser comercializados se cumprirem as exigências essenciais de segurança e as
advertências e indicações das precauções de uso ...
Anexo I, Art. 6º - Os responsáveis pela fabricação e importação deverão fazer certificar o cumprimento das condições
mencionadas ...
Anexo I, Art. 8º - O nome, razão social ou a marca, e o endereço do fabricante ou importador, assim como as advertências e
precauções ... deverão ser colocadas de forma visível, legível e indelével sobre a embalagem ou quando não houver, sobre o
brinquedo, redigidas no idioma nacional do país de destino.
Anexo I – Regulamento Técnico Mercosul sobre Segurança em Brinquedos
Anexo II – Produtos não considerados brinquedos: 22 itens
Anexo III – Exigências essenciais de segurança de brinquedos

Princípios Gerais

Riscos Particulares

Anexo IV – Legendas de advertência
Anexo V – Procedimento de certificação
Anexo VI – Diretrizes para a formação de famílias de brinquedos
Anexo VII – Marcação ou identificação de brinquedos com forma
de arma de fogo

Propriedades físicas e mecânicas
Inflamabilidade
Propriedades elétricas
Higiene
Radioatividade
Propriedades químicas
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Anexo III – Exigências essenciais de segurança de brinquedos

Princípios Gerais

1.2)
a) O grau de risco presente no uso de um brinquedo deve estar, em proporção
com a capacidade dos usuários ...
b) Para respeitar este princípio deve-se especificar sempre que seja necessário a
idade mínima dos usuários dos brinquedos e/ou a necessidade de que se usem
somente com a supervisão de um adulto.

Para que serve a indicação de idade de um brinquedo?

Serve para orientar para a compra de brinquedos adequados para as crianças, considerando
habilidades (física e mental), interesses e aspectos de segurança.
Em resumo, o brinquedo dever ser divertido e seguro!

Indicação é diferente de restrição!!!

Mas como são definidas a indicação de idade
e a restrição de faixa etária de um brinquedo?
Anexo, item 1.18, Portaria Inmetro nº 321/2009
Cabe ao fabricante a responsabilidade de classificar a faixa etária para qual o brinquedo se destina de acordo
com o estabelecido no Anexo E da Norma Mercosul 300 - parte 1/2002. Cabe ao OCP avaliar e validar esta
classificação.
ABNT NBR NM 300 – Parte 1:2002, Anexo E: Classificação
Internacional dos Brinquedos segundo o International Council
for Children’s Play e o Centre National d’Information du Jouet
(França)

1.18.1 Fica proibido o reequadramento de brinquedos, para fins de certificação, em faixa etária diversa da
que foi anteriormente classificado, mesmo aqueles reprovados nos ensaios referentes à sua faixa etária.
1.18.2 O brinquedo classificado como sendo de uma determinada faixa etária, conforme o estabelecido no
Anexo E da Norma Mercosul 300 - parte 1 / 2002, não deverá ser ensaiado, nem mesmo enquadrado, em
nível etário diverso daquele para o qual é destinado.
Anexo D, Portaria Inmetro nº 563/2016 – Classificação Etária para Brinquedos
1. A classificação de faixa etária para os brinquedos comercializados no Brasil deve seguir o enquadramento
aplicado pela norma ABNT ISO/TR 8124-8:2015.
ABNT ISO/TR 8124 – Parte 8: 2017: Diretrizes para a
determinação do início da faixa etária

Anexo E, NM
300-1:2002
(Faixa Etária)
E.5.03 Bonecas para
vestir (não manequim)
Todas as bonecas com
cabelo, olhos móveis,
braços e pernas
articuladas, atividades
animadas como choro,
fazer xixi, rir e falar
24 meses
10 anos

ABNT ISO/TR
8124-8:2017
(Idade Inicial)
5.03 Bonecas para
vestir (não manequim)
– todas as bonecas com
cabelos, olhos móveis,
braços e pernas
articulados, atividades
animadas, como choro,
fazer xixi, rir e/ou falar,
com roupas e
acessórios para imitar
atividades familiares
(garrafa, cobertor etc.)
2+

Irregular!!!

Anexo E, NM
300-1:2002
(Faixa Etária)
E.5.43 Bonecas leves e
vestidas
Bonecas plásticas ou de
tecido, com olhos fixos,
cabelos no próprio
plástico ou de lã, roupas
simples
24 meses
6 anos

ABNT ISO/TR
8124-8:2017
(Idade Inicial)
Não há correlação
direta. A mais próxima
seria:
5.45. Bonecas para
imitar as atividades de
cuidados (banho e
alimentação) – bonecas
plásticas ou de tecido,
simples, que imitam
bebês, com olhos fixos
ou pintados e braços e
pernas sem articulação.
18m+

Irregular!!!

Anexo E, NM
300-1:2002
(Faixa Etária)
E.5.15 Miniaturas de
figuras simples
Animais, personagens
de plástico de tamanho
reduzido para brincar
de zoológico, faroeste,
soldadinhos de chumbo
24 meses
9 anos

ABNT ISO/TR
8124-8:2017
(Idade Inicial)
5.15 Miniaturas de
figuras simples –
animais, soldadinhos,
figuras feitas de
plástico, como animais
de zoológico, superheróis, personagens de
fantasia, ficção e temas
históricos
2+

Irregular!!!

ROTULAGEM DE
ADVERTÊNCIA
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Anexo IV – Legendas de advertência
1.3) As etiquetas e/ou embalagens dos brinquedos assim como as instruções que
os acompanham, devem alertar de forma eficaz e completa aos usuários e/ou a
seus responsáveis sobre os riscos decorrentes do seu uso e a forma de evitá-los.

Portaria Inmetro nº 108/2005:

Idioma oficial do país de destino
exibidas na face principal da embalagem
precedidas pelas palavras "CUIDADO",
“ATENÇÃO" ou "ADVERTÊNCIA“, em letras
maiúsculas, em caracteres não inferiores
a 2mm
definição do risco que apresenta
impressas em cores contrastantes
destacadas de outras informações e
desenhos

Anexo IV – Legendas de advertência

casos em que o brinquedo não seja
recomendado para uma determinada
faixa etária

R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S

um símbolo
a indicação da faixa não
recomendada
frase de advertência

G
E
R
A
I
S

Portaria Inmetro nº 108/2005:
exibidas na face principal da embalagem
precedidas pelas palavras "CUIDADO",
“ATENÇÃO" ou "ADVERTÊNCIA“, em letras
maiúsculas, em caracteres não inferiores
a 2mm

Anexo IV – Legendas de advertência

Brinquedos não destinados a crianças
menores de 36 meses

Papagaios ou Pipas de brinquedo

Brinquedos aquáticos

Bicicletas de brinquedo

Balões

Imitação de elementos de proteção

Projéteis

Escorregas, balanços, argolas,
trapézios, cordas e brinquedos
semelhantes fixados sobre suportes

Brinquedos que contenham
substâncias ou preparados perigosos.
Brinquedos químicos
Patinetes e patins de rodas para
crianças

17 classes diferentes de
Brinquedos

Brinquedos destinados a fixar em
ambos os lados de berços, camas ou
carrinhos de bebê
Pequenos explosivos especialmente
projetados para brinquedos

Brinquedos funcionais
Brinquedos com projéteis
Brinquedos que produzem um nível
elevado de ruído
Brinquedos destinados a suportar o
peso de uma criança
Embalagens

Portaria Inmetro nº 108/2005:
exibidas na face principal da embalagem
precedidas pelas palavras "CUIDADO",
“ATENÇÃO" ou "ADVERTÊNCIA“, em letras
maiúsculas, em caracteres não inferiores
a 2mm

Jogos de moldar que utilizam
gesso de paris (estuque)
Materiais cerâmicos e
esmaltes vítreos que
acompanham os jogos de
oficina em miniatura
Jogos de PVC plastificado
para moldar e endurecer ao
forno
Jogos de moldar com plástico
Jogos de inclusão ou encaixe
Jogos de revelação
fotográfica

Anexo IV – Legendas de advertência
Brinquedos que contenham
substâncias ou preparados perigosos.
Brinquedos químicos

Adesivos, pinturas, lacas,
vernizes, diluentes e
produtos de limpeza
(dissolventes) fornecidos ou
recomendados com os jogos
Barras adesivas para papel
Adesivos especiais
Etiquetas ou figuras adesivas

Jogos de experimentos
químicos e atividades
relacionadas

Brinquedos Químicos
Distintos dos de
Experimentos

Pinturas e lacas com base
aquosa
Pinturas com dissolventes,
lacas, diluentes e agentes
limpadores (dissolventes)

Brinquedos não destinados a crianças menores de 36 meses:

“Não é indicado
para crianças
menores de 36
meses"
palavra
ADVERTÊNCIA

+

o símbolo deve ter um diâmetro
de no mínimo 10 mm e as
proporções entre seus diferentes
elementos devem ser as
indicadas na figura
A faixa de idade para a qual não
é conveniente o brinquedo deve
expressar-se em anos, ou
seja 0-3

ou
“Não é
recomendado para
crianças menores
de 3 anos"

+

+

explicação dos
riscos específicos
que motivem tal
exclusão

o círculo e o traço devem ser de cor
vermelha
o fundo deve ser de cor branca
a indicação da faixa de idade e o
contorno da cara devem ser de cor
preta

Brinquedos Aquáticos:

palavra
ATENÇÃO!

palavra
CUIDADO!

+

“Este equipamento
não é um
brinquedo salvavidas."

+

“Usar somente em
águas onde a
criança possa
manter-se em pé e
esteja sob
supervisão de um
adulto."

•

rótulo de advertência deve estar a não mais de 100mm de uma
das válvulas

•

letras de pelo menos 3mm de altura

Projéteis:

"Não apontar para
os olhos e para a
face."
palavra
ATENÇÃO!

+

+
"Não utilizar
projéteis diferentes
dos providos."

Brinquedos que contenham substâncias ou preparados perigosos. Brinquedos químicos:
Jogos de experimentos químicos e atividades relacionadas:

palavra
ADVERTÊNCIA

“Somente para crianças maiores de 10 anos."

+

“Utilizar unicamente sob a supervisão de adultos."
“Contém algumas substâncias químicas classificadas como
perigosas."
“Ler as instruções antes da utilização, segui-las e observá-las
como referência."

palavra
ATENÇÃO!

Altura mínima das letras
para os termos
ADVERTÊNCIA e
ATENÇÃO: 5 mm

+

“Evitar que nenhuma substância química entre em contato com
qualquer parte do corpo, particularmente a boca e os olhos."
“Manter as crianças pequenas e os animais afastados dos
experimentos."
“Guardar o equipamento de jogos químicos fora do alcance das
crianças pequenas."
“Não inclui proteção dos olhos para adultos (quando
necessário)."

Brinquedos que contenham substâncias ou preparados perigosos. Brinquedos químicos:
Jogos de experimentos químicos e atividades relacionadas:

•

As substâncias e preparados químicos, quando estejam classificados como perigosos, devem levar
em suas embalagens o nome da/s substância/s e o símbolo que indique o perigo respectivo.

•
•
•
•

Lista de Advertências
Informação de Primeiros Socorros
Instruções de Uso
Regras de Segurança

MARCAÇÕES
OBRIGATÓRIAS

Portaria Inmetro nº 563/2016, Anexo I:
5.9 Requisitos de marcações, legendas, instruções de uso e informações obrigatórias no produto e na
embalagem
5.9.1 Para todos os tipos de brinquedos
5.9.1.1 Todo o brinquedo deve exibir a indicação de faixa etária em sua embalagem, respeitado o
estabelecido no Anexo D, de maneira que possua fácil visualização do produto na gôndola, e a informação da
necessidade de supervisão de um adulto, quando preciso.
5.9.1.2 Todo brinquedo deve conter avisos de atenção encartados em língua portuguesa, com informações
comerciais do produto, indicação de faixa etária e instruções de uso, de forma a evitar possíveis
consequências dos perigos ligados ao uso do produto.
5.9.1.3 Todo brinquedo deve conter a identificação da data de fabricação do produto em sua embalagem,
que poderá estar disponível por um código, data ou marcação.
5.9.1.4 Sempre que o brinquedo indicado para crianças de 03 a 08 (oito) anos apresentar algum risco às
crianças menores de 36 meses, além da indicação de faixa etária do brinquedo, na embalagem deve constar
a indicação de uso contra indicado para crianças menores do que 03 (três) anos, utilizando símbolo
adequado, conforme definido neste RTQ.
5.9.1.5 As etiquetas, embalagens e instruções dos brinquedos devem alertar de forma clara aos usuários
e/ou seus responsáveis sobre os riscos decorrentes do uso dos brinquedos e a forma de como evitá-los.

Portaria Inmetro nº 563/2016, Anexo I:
5.9 Requisitos de marcações, legendas, instruções de uso e informações obrigatórias no produto e na
embalagem
5.9.1 Para todos os tipos de brinquedos
5.9.1.6 Qualquer rótulo permanente deve estar legível e manter-se como tal, mesmo após o uso
continuado.
5.9.1.7 Todas as embalagens e instruções de uso dos brinquedos devem conter, no mínimo, as frases de
advertências e regras de segurança definidas neste item.
5.9.1.8 As legendas de advertências citadas neste Anexo devem ser aplicadas independente das
legendas específicas para cada tipo de brinquedo.
5.9.1.9 As legendas de advertências devem ser exibidas de maneira clara e de fácil visualização na
embalagem, precedidas pelas palavras "CUIDADO", "ATENÇÃO" ou "ADVERTÊNCIA" conforme o
caso e a definição do risco que apresenta, impressas em cores contrastantes e destacadas de outras
informações e desenhos.
5.9.1.10 As palavras ATENÇÃO, CUIDADO e ADVERTÊNCIA, inclusas nas marcações, instruções
de uso e regras de segurança devem estar em caixa alta e conter altura mínima de 5 mm, exceto nos
casos em que se indique o contrário.

Portaria Inmetro nº 563/2016, Anexo I:
5.9 Requisitos de marcações, legendas, instruções de uso e informações obrigatórias no produto e na
embalagem
5.9.1 Para todos os tipos de brinquedos
5.9.1.11 As frases que seguem as palavras de advertências devem ser facilmente legíveis.
5.9.1.12 As frases que seguem as palavras ATENÇÃO, CUIDADO e ADVERTÊNCIA deverão aparecer legíveis
em letras maiúsculas, em caracteres não inferiores a 2 milímetros, exceto nos casos em que se indique o
contrário.
5.9.1.13 As marcações, instruções de uso e regras de segurança devem ser apresentadas na língua oficial do
País, para comercialização em território nacional.
5.9.1.14 Nos casos em que o brinquedo não seja recomendado para uma determinada faixa etária, deverá
exibir-se em sua embalagem um símbolo como o indicado no item "Brinquedos não destinados a crianças
menores de X anos", com a indicação da faixa não recomendada, a continuação da frase de advertência que
corresponda.

Portaria Inmetro nº 563/2016, Anexo I:
5.9 Requisitos de marcações, legendas, instruções de uso e informações obrigatórias no produto e na
embalagem
5.9.2 Para brinquedos contraindicados para crianças menores de 3 anos
5.9.3 Para brinquedos aquáticos e brinquedos para flutuação
5.9.4 Para brinquedos voadores
5.9.5 Para bolas de encher e balões metalizados
5.9.6 Para pistolas e projéteis, incluindo as pistolas de água
5.9.7 Para patinetes, skates, rollers, carrinhos de rolimã e patins de rodas para crianças
5.9.8 Para brinquedos destinados a fixar em ambos os lados de berços, camas ou carrinhos de bebê
5.9.9 Para óculos de brinquedo com lentes coloridas
5.9.10 Para pequenos explosivos especialmente projetados para brinquedos
5.9.11 Para papagaios ou pipas de brinquedo
5.9.12 Para bicicletas de brinquedo
5.9.13 Para imitação de elementos de proteção
5.9.14 Para escorregas, balanços, argolas, trapézios, cordas e brinquedos semelhantes fixados sobre
suportes

Portaria Inmetro nº 563/2016, Anexo I:
5.9 Requisitos de marcações, legendas, instruções de uso e informações obrigatórias no produto e na
embalagem
5.9.15 Para brinquedos funcionais
5.9.16 Para brinquedos que produzem um nível elevado de ruído
5.9.17 Para brinquedos destinados a suportar o peso de uma criança
5.9.18 Para embalagens
5.9.19 Para maquiagens para bonecas
5.9.20 Para mordedores
5.9.21 Para brinquedos com baterias
5.9.22 Jogos de experimentos químicos e atividades relacionadas
5.9.23 Jogos de revelação fotográficas
5.9.24 Jogos químicos distintos de jogos de experimentos
5.9.25 Jogos de moldagem de gesso
5.9.26 Materiais cerâmicos e esmaltes vítreos
5.9.27 Jogos de PVC

Portaria Inmetro nº 563/2016, Anexo I:
5.9 Requisitos de marcações, legendas, instruções de uso e informações obrigatórias no produto e na
embalagem
5.9.28 Jogos para moldar com plástico
5.9.29 Jogos de moldagem de plástico
5.9.30 Jogos de embutir (inclusão ou encaixe)
5.9.31 Jogos de revelação fotográfica
5.9.32 Adesivos a base de água e adesivos líquidos para papel de madeira
5.9.33 Etiquetas ou figuras adesivas
5.9.34 Adesivos a base de solvente (especiais, multi propósitos e contato)
5.9.35 Barras adesivas para papel
5.9.36 Tintas e lacas a base de água
5.9.37 Tintas com dissolventes, lacas, diluentes e agentes limpadores (dissolventes)
5.9.38 Brinquedos elétricos
5.9.39 Brinquedos em EVA destinados a crianças de até 36 (trinta e seis) meses

USO DO TERMO
“BRINQUEDO”

Portaria Inmetro nº 321/2009:
Art. 8º Determinar que produtos não considerados brinquedo, conforme Anexo II da Portaria Inmetro nº108/2005, não
deverão ostentar a expressão "brinquedo" nem mesmo fazer uso do Selo de Identificação da Conformidade de Segurança
do Brinquedo.

Portaria Inmetro nº 563/2016:
Art. 5º Os produtos não considerados brinquedos, de acordo com o escopo supracitado, não podem ostentar a expressão
"brinquedo" e o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para Brinquedo.

As perguntas que devemos nos fazer
são: O produto foi certificado antes
ou depois da publicação da Portaria
563/2016? Tem o nº de registro?

Portaria Inmetro nº 563/2016, Anexo A,
item 7
Bola
Todos os tipos de bolas para brincar,
destinadas a arremessar, chutar, rolar,
pingar, saltar, pular, tenham elas motivo
lúdico ou não, assim como as que
acendem, tremem, emitem sons,
iluminem no escuro, entre outras
interações que possam ter, independente
do material confeccionado e do tamanho.
Nota: não são consideradas brinquedo as
bolas destinadas a exercícios físicos e
procedimentos médicos e terapêuticos;
bolas de gude, além das bolas oficiais.

Portaria Inmetro nº 333/2012:

Art. 2º Nos casos em que a comercialização de produto sujeito à avaliação da conformidade seja
realizada sem que o produto esteja disponível à vista do consumidor, as informações constantes
do seu selo devem estar prontamente disponíveis e ser de fácil acesso.
§ 1º No comércio virtual, inclusive nos sites de intermediação, as informações
constantes do selo devem estar visíveis em todas as páginas onde haja a oferta do produto.
§ 2º Em vendas por catálogo, as informações do selo devem estar disponíveis na
mesma página da imagem ou identificação do modelo do produto, de forma clara e unívoca.
ATENÇÃO!
Atualmente, só o OD do estado
em que a empresa responsável
pelo domínio está situada pode
autuá-la.
ATENÇÃO!
A Portaria Inmetro 333/2012
encontra-se em revisão.

Entende-se por informações constantes no Selo de
Identificação da Conformidade as seguintes, no que couber:
I - Nome e número do OAC responsável pelo processo de avaliação
da conformidade;
II – Nº do registro do objeto junto ao Inmetro, quando exigido no
regulamento específico;
III – Foco do regulamento (Segurança, Saúde, Meio Ambiente,
Desempenho, Conformidade.);
IV - Natureza da certificação (compulsória ou voluntária); e
V – Classificações estabelecidas pelas Portarias relacionadas a
objetos que fazem parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem,
quando aplicável.

SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE
+
REGISTRO DE OBJETO

Selo de Identificação da Conformidade, de acordo com a Portaria Inmetro nº 321/2009 (Anexo A):

Selo de Identificação da Conformidade e Registro, de acordo com a Portaria Inmetro nº 563/2016:
§ 1º do Artigo 11 da PT 563/2016:
A obtenção do Registro é condicionante para a
autorização do uso do Selo de Identificação da
Conformidade nos produtos certificados e para sua
disponibilização no mercado nacional.
Para a consulta dos objetos com
registro no Inmetro:

http://registro.inmetro.gov.br/consulta/

Selo de Identificação da Conformidade e Registro, de acordo com a PT Inmetro nº 563/2016, Anexo III:
1.1 O Selo de Identificação da Conformidade deve ser gravado no rótulo ou na embalagem do produto, de
forma visível, clara, indelével e não violável, impresso (em forma de adesivo ou não).
1.2 Brinquedos vendidos a granel para serem fracionados e os brinquedos comercializados sem
embalagem individual devem ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no próprio produto.
1.3 Para aqueles brinquedos vendidos a granel, em que o tamanho seja insuficiente para a aplicação do Selo
compacto com a menor dimensão, o Selo de Identificação da Conformidade deve ser aplicado no display de
venda, contendo o número de registro, de forma clara, visível ao consumidor para sua decisão de compra.
1.4 Para aqueles brinquedos vendidos a granel, que permitam a aplicação o Selo com menor dimensão – que
não possui o número de registro devido ao tamanho, conforme Figura 1 - um Selo de Identificação da
Conformidade contendo o número de registro deve ser aplicado no display de venda, de forma clara, visível
ao consumidor para sua decisão de compra.
1.5 Produtos que contêm brinquedos como brindes não visíveis na embalagem não podem exibir o Selo de
Identificação da Conformidade na sua embalagem, mas sim no brinquedo ou na embalagem do brinquedo
ofertado como brinde.

Selo de Identificação da Conformidade e Registro, de acordo com a PT Inmetro nº 563/2016, Anexo III:
1.6 A embalagem do produto que contém o brinquedo ofertado como brinde deve apresentar os seguintes
dizeres: “ATENÇÃO: Contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade.”
Nota: Deve-se ainda adicionar uma frase que contemple, conforme for o caso, a restrição de faixa etária do
brinquedo ou uma frase que explicite que o brinquedo não apresenta restrição de faixa etária.
1.7 Produtos que acompanham brinquedo como brinde, cuja embalagem final seja a mesma e os dois são
comercializados de maneira visível, devem apresentar o Selo de Identificação da Conformidade na
embalagem final, acompanhado dos seguintes dizeres: "ATENÇÃO: Este Selo de Identificação da
Conformidade se refere ao brinquedo e não a todo o produto desta embalagem."
1.8 A embalagem do produto que contém brinquedo acoplado certificado deve apresentar os seguintes
dizeres: “ATENÇÃO: Este produto não é um brinquedo. O Selo de Identificação da Conformidade se refere ao
brinquedo acoplado ao produto.”
1.9 Os brinquedos comercializados sem embalagem individual, com ou sem embalagem expositora, devem
ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no próprio brinquedo, de forma clara, gravado, em forma
de adesivo ou não, em baixo ou em alto relevo.

Ainda com dúvidas?
www.inmetro.gov.br/brinquedo

Números da Fiscalização – Brinquedos:
Nº de Ações de Fiscalização, Comparativo entre 2016 e 2017
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Números da Fiscalização – Brinquedos:

Nº de Unidades Apreendidas, Comparativo entre 2016 e 2017
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Números da Fiscalização – Brinquedos:
% de Irregularidades, Comparativo entre 2016 e 2017
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Atualmente, existem 50
irregularidades cadastradas
para brinquedos, com base
nas Portarias 108/2005 e
321/2009.

Nenhuma cadastrada com
base na Portaria 563/2016.

dconf@inmetro.gov.br
www.inmetro.gov.br/sinmac

Obrigado!

