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Agenda 

Requisitos e Enquadramentos de irregularidades no SGI 

   Irregularidades 

Estrutura documental, objetivos e prazos 

Escopo de aplicação 

Histórico e motivação para o desenvolvimento 
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    Motivação 

Redução da assimetria de 

informação 

Eliminação das 

práticas enganosas de 

comércio 

Informações sobre o produto 

acessíveis ao consumidor e 

avaliadas na certificação 

PAP 2008 
Colchão de Espuma para Solteiro - 

Densidade 33 
 

Das 9 marcas analisadas, 6 

apresentaram  não conformidade. 

Pleito das associações 

representativas 

PAP 1999 
Colchão de Espuma Flexível de 

Poliuretano para Solteiro - Densidade 33 
Das 19 marcas analisadas, 9 

apresentaram não conformidade. 
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Estrutura documental  

RGCP 

Portaria nº 

118, de 06 

de março 

de 2015.   

Portaria  

nº 52 de  

01 de 

fevereiro  

de 2016 



1º Workshop sobre Fiscalização da Área 

de Avaliação da Conformidade 

Normas 

ABNT NBR 15413-1:2013 
Colchões de molas e bases – Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio. 

ABNT NBR 15413-2:2011 
Colchão de molas e bases - Parte 2: Revestimento. 
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Abrangência 

2016 

Medida Regulatória 

para Colchões  

de Molas 

Colchões de molas de 1 (uma) ou 2 (duas) 

faces, compreendendo também os colchões 

de molas combinados, articulados, auxiliares e 

conjugados. 

Inclui: 

Não inclui: 

Colchões de molas para sofás-camas, quando 

acoplados a estes, colchões de molas elétricos 

e as bases de colchões, quando não 

acopladas a estes. 



1º Workshop sobre Fiscalização da Área 

de Avaliação da Conformidade 

Abrangência 

Regulamento para Colchões de Molas 

Inclui: 

Combinados 

Utilizam outros materiais 

na mesma camada 

horizontal em que se 

encontra o molejo  
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Abrangência 

Regulamento para Colchões de Molas 

Inclui: 

Articulados 

podem se dobrar ou se 

curvar, conforme o 

comando do usuário 

 
Atenção: Exceto os elétricos  
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Abrangência 

uso eventual, para 

utilização em bicamas, 

treliches e afins, que é 

conjugado com uma 

estrutura de cama auxiliar.  

Regulamento para Colchões de Molas 

Inclui: 

Auxiliares 
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Abrangência 

Regulamento para Colchões de Molas 

Inclui: 

Conjugados 

conjunto monobloco, 

devidamente revestido, 

formado por colchão e 

base.  
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Prazos 

1º prazo: 02 agosto de 2017 

Após esta data, fabricantes e importadores só puderam fabricar/importar 

produtos registrados no Inmetro 

2º prazo: 02 fevereiro de 2018 

Até este prazo, fabricantes e importadores poderão escoar produtos em 

estoque sem registro, desde que produzidos antes do 1º prazo. 

3º prazo: 02 fevereiro de 2019 

Até este prazo, o varejo poderá escoar produtos em estoque sem 

registro, desde que produzidos antes do 1º prazo. 

Colchões de molas: em implementação 
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Registro no Inmetro 

§ 1º do Artigo 8º da PT 52/2016: 

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/ 
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Requisitos que geram irregularidades formais 

 

Art. 8º Determinar que, após a certificação, os colchões de molas fabricados, 

importados, distribuídos e comercializados, a título gratuito ou oneroso, em território 

nacional deverão ser registrados no Inmetro, considerando a Portaria Inmetro nº 

491, de 13 de dezembro de 2010, ou substitutivas, observado o prazo fixado no art. 

15 desta Portaria, exceto nos casos tratados no art.10.  

 

 

§ 1º 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.  

Portaria n. 52/2016 
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Requisitos que geram irregularidades formais 

Art. 8º 

§ 2º Os modelos de Selo de Identificação da Conformidade aplicáveis para colchões 

de molas estão insertos no Anexo III desta Portaria, disponível em 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao  

Portaria n. 52/2016 
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4. REQUISITOS TÉCNICOS  
 

4.2 As dimensões da altura, comprimento e largura dos colchões não 

podem diferir-se daquelas declaradas pelo fornecedor, podendo haver uma 

variação máxima de ± 1,5 cm.  

 

 

4.10 A embalagem deve ser unitária e garantir a proteção do produto.  

 
 

Portaria n. 52/2016 - ANEXO I REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE  

PARA COLCHÕES DE MOLAS  

Requisitos que geram irregularidades formais 
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Requisitos que geram irregularidades formais 

5. REQUISITOS DE MARCAÇÕES E INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

NO PRODUTO E NA EMBALAGEM  

 
5.1 Todos os colchões de molas disponibilizados no mercado nacional devem 

apresentar etiqueta(s) contendo informações mínimas necessárias para a 

identificação do produto.  

 

5.1.1 Os textos contidos na(s) etiqueta(s) devem estar em língua portuguesa. 

 

5.1.2 A(s) etiqueta(s) deve(m) estar fixada(s) de forma permanente ao 

revestimento do colchão, em local distinto da face inferior do produto, que 

permita sua completa visualização, e deve(m) ser confeccionada(s) em material 

durável e indelével e que se mantenha em perfeitas condições para a identificação 

do produto. 

 

5.1.3 A soma das áreas das etiquetas devem conter, no mínimo, 150,0 cm2. 

Portaria n. 52/2016 - ANEXO I REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE  

PARA COLCHÕES DE MOLAS  
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Requisitos que geram irregularidades formais 

5.1.4 A(s) etiqueta(s) deve(m) conter as seguintes informações:  

a) Nome, razão social e identificação fiscal (CNPJ ou CPF) do fabricante nacional ou 

do importador;  

b) Nome, razão social e identificação fiscal (CNPJ ou CPF)do fornecedor detentor do 

Registro;  

c) Selo de Identificação da Conformidade com o número de Registro, no produto e na 

embalagem primária, quando aplicável;  

c1) Será necessária a aposição do Selo de Ident.da Conf.na embalagem primária 

quando esta não for de material transparente, ou possuir inscrições ou desenhos que 

impeçam a visualização do selo afixado no colchão;  

c2) O Selo de Ident. da Conf.deve ser aposto de forma permanente ao revestimento 

do colchão, em local distinto da face inferior do produto, que permita sua completa 

visualização, ainda quando embalado, e deve ser confeccionada em material durável 

e indelével e que se mantenha em perfeita condições para a identificação do produto..  

Portaria n. 52/2016 - ANEXO I REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA  

COLCHÕES DE MOLAS  
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Requisitos que geram irregularidades formais 

 

d) Designação comercial do produto (marca e modelo);  

e) Dimensões do produto (altura x comprimento x largura, nessa ordem);  

f) Para colchões de molas conjugados, deve ser informada a altura do 

produto sem os pés e a altura dos pés isoladamente.  

g) Composição qualitativa dos componentes internos do produto;  

h) Tipo do molejo, incluindo nome, nº de molas médio/m2,bitola do arame;  

i) Se borda de aço e/ou borda de espuma e/ou outro material;  

j) Tipo(s) de espuma(s), densidade(s), em kg/m3, e espessura da(s) lâmina(s) 

de espuma, em cm;  

Portaria n. 52/2016 - ANEXO I REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA  

COLCHÕES DE MOLAS  
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Requisitos que geram irregularidades formais 

 

k) Composição do revestimento: tecido (composição percentual e gramatura); 

espuma (densidade) e outros materiais;  

l) Data de fabricação (dia, mês e ano, nesta ordem);  

m) Identificação do lote ou outra identificação que permita a rastreabilidade 

do produto;  

n) País de origem, não sendo aceitas designações através de blocos 

econômicos, nem indicações por bandeiras de países, somente na 

embalagem;  

o) Código de barras comercial, para identificação da marca, modelo e 

versões do produto, quando existente, no produto;  

p) Cuidados mínimos para conservação do produto;  

 

Portaria n. 52/2016 - ANEXO I REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA  

COLCHÕES DE MOLAS  
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Requisitos que geram irregularidades formais 

 

q) Para os colchões de molas combinados, aviso de esclarecimento, em 

negrito, em letras com o mesmo formato e tamanho da utilizada na descrição 

das lâminas, da seguinte forma: “OUTROS MATERIAIS ESTÃO 

PRESENTES NA MESMA CAMADA DO MOLEJO”;  

r) Para os colchões de molas que possuam uma ou mais lâminas constituídas 

por látex, aviso de esclarecimento, em negrito, em letras com o mesmo 

formato e tamanho da utilizada na descrição das lâminas, da seguinte forma: 

“A LÂMINA DE LÁTEX NÃO FOI AVALIADA PELO PROCESSO DE 

CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO”;  

 

Portaria n. 52/2016 - ANEXO I REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA  

COLCHÕES DE MOLAS  
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Requisitos que geram irregularidades formais 

 

s) Para os colchões de molas que possuam revestimentos do tipo napa, 

courvin, plásticos e emborrachados, aviso de esclarecimento, em letras 

não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se 

destaque da cor de fundo da etiqueta, da seguinte forma: “O 

REVESTIMENTO NÃO FOI AVALIADO PELO PROCESSO DE 

CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO”.  

 

t) Caso o colchão seja embalado com material plástico, a embalagem deve 

ser visivelmente marcada, em letras não inferiores a 5 mm de altura e com 

destaque em negrito, com o seguinte aviso: “PARA EVITAR O PERIGO DE 

ASFIXIA, MANTER ESTA EMBALAGEM PLÁSTICA FORA DO ALCANCE 

DE CRIANÇAS”.  

 

Portaria n. 52/2016 - ANEXO I REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA  

COLCHÕES DE MOLAS  
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Requisitos que geram irregularidades formais 

 

e) Dimensões do produto (altura x comprimento x largura, nessa ordem);  

 

5.1.5 A declaração das dimensões a que se refere a alínea e) do item 5.1.4 

deste regulamento deve utilizar as unidades centímetro (cm) ou milímetro 

(mm) quando a medida tiver até 100 cm. Quando a medida for maior que 100 

cm, ela deve ser expressa em metros (m).  

 

Portaria n. 52/2016 - ANEXO I REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA  

COLCHÕES DE MOLAS  
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Requisitos que geram irregularidades formais 

 

6. REQUISITOS DE INSTRUÇÕES DE USO  
6.1 Os colchões de molas devem ser providos de manual de instruções contendo as 

seguintes informações:  

a) Orientações sobre o uso e manutenção do produto;  

b) Alerta ao consumidor, em caso de colchões que utilizem revestimentos do tipo napa, 

courvin, plásticos e emborrachados, que não deve ser utilizado álcool ou qualquer 

tipo de solvente orgânico para limpeza desses tipos de revestimento, uma vez que 

estes podem danificá-los.  

c) Desenho esquemático do colchão, identificando os componentes do produto 

(camadas de conforto, lâminas de espuma existentes, molejos, borda perimetral, 

revestimento) e seus respectivos materiais de construção e especificações (tipos de 

espuma, densidades, tecidos, tipo de molejos, etc.).  

6.2 As instruções de uso devem conter o seguinte texto: “IMPORTANTE LER COM 

ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS”, em letras não inferiores a 5 

mm de altura e com destaque em negrito.  

Portaria n. 52/2016 - ANEXO I REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA  

COLCHÕES DE MOLAS  
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Requisitos que geram irregularidades formais 

 

12. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES  

Os critérios para responsabilidades e obrigações devem seguir as condições 

descritas no RGCP, além da descrita a seguir:  

 

12.1 O fabricante deve cumprir as exigências contidas no Regulamento 

Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, aprovado pela 

Resolução Conmetro nº 2, de 06 de maio de 2008, ou substitutivas.  

 

Portaria n. 52/2016 - ANEXO II - REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE  

PARA COLCHÕES DE MOLAS   
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36 irregularidades formais geradas  

Como está cadastrado no SGI?  

Portaria n. 52/2016 
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36 irregularidades formais geradas  

Como está cadastrado no SGI?  

Portaria n. 52/2016 

Irregularidade Enquadramento 

1- Colchão de molas sendo fabricado/importado, a partir de 02 de 

agosto de 2017,  sem o devido Registro no Inmetro. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

artigo 15 da Portaria Inmetro n.° 52/2016. 

2  - Colchão de molas sendo comercializado por fabricante / 

importador, a partir de 02 de agosto de 2017,  sem o devido 

Registro no Inmetro. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

parágrafo único do artigo 15 da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

3  - Colchão de molas sendo comercializado no mercado nacional, 

a partir de 02 de agosto de 2017,  sem o devido Registro no 

Inmetro. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

artigo 16 da Portaria Inmetro n.° 52/2016. 

 

4 - Colchão de molas sem o Selo de Identificação da Conformidade 

contendo o número de registro do Inmetro e na forma prevista na 

Portaria nº 52/2016. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a 

alínea c do subitem 5.1.4 do Anexo I da 

Portaria Inmetro n.° 52/2016. 

5 - Colchão de molas ostentando o Selo de Identificação da 

Conformidade sem estar devidamente registrado no Inmetro. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

parágrafo 1º do artigo 8º da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 
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36 irregularidades formais geradas  

Como está cadastrado no SGI?  

Portaria n. 52/2016 

Irregularidade Enquadramento 

6 - Colchão de molas com a dimensão de altura e/ou comprimento 

e/ou largura apresentando variação inferior ou superior a 1,5 cm 

daquela declarada pelo fornecedor. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

item 4.2 do Anexo I da Portaria Inmetro 

n.° 52/2016. 

7 - Colchão de molas contendo mais de uma unidade por 

embalagem. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

item 4.10 do Anexo I da Portaria Inmetro 

n.° 52/2016. 

8 - Colchão de molas disponibilizado no mercado nacional sem 

apresentar etiqueta contendo as informações mínimas necessárias 

para a identificação do produto. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

item 5.1 do Anexo I da Portaria Inmetro 

n.° 52/2016. 

9 - Colchão de molas com informações obrigatórias na etiqueta 

sem estar em língua portuguesa. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

subitem 5.1.1 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

10 - Colchão de molas com etiqueta(s) não fixada(s) de forma 

permanente ao revestimento do colchão em local distinto da face 

inferior do produto, que permita(m) sua completa visualização. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

subitem 5.1.2 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 
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36 irregularidades formais geradas  

Como está cadastrado no SGI?  

Portaria n. 52/2016 

Irregularidade Enquadramento 

11 - Colchão de molas com etiqueta(s) não confeccionada(s) em material 

durável e indelével. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

subitem 5.1.2 do Anexo I da Portaria Inmetro n.° 

52/2016. 

12 - Colchão de molas com etiqueta(s) cujas áreas somam menos que 150,0 

cm². 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

subitem 5.1.3 do Anexo I da Portaria Inmetro n.° 

52/2016. 

13 - Colchão de molas não contendo as seguintes informações na etiqueta: 

nome e/ou razão social e/ou identificação fiscal (CNPJ ou CPF) do fabricante 

nacional ou do importador. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

a do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

14 - Colchão de molas não contendo as seguintes informações na etiqueta: 

nome e/ou razão social e/ou identificação fiscal (CNPJ ou CPF) do CPF) do 

fornecedor detentor do registro. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

b do 5.1.4 do Anexo I da Portaria Inmetro n.° 

52/2016. 

15 - Colchão de molas sem o Selo de Identificação da Conformidade com o 

número de registro na etiqueta do produto e da embalagem primária, quando 

aplicável. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c as 

alíneas c e c.1 do subitem 5.1.4 do Anexo I da 

Portaria Inmetro n.° 52/2016. 
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36 irregularidades formais geradas  

Como está cadastrado no SGI?  

Portaria n. 52/2016 

Irregularidade Enquadramento 

16 - Colchão de molas sem a informação obrigatória da designação comercial 

do produto (marca e modelo), na etiqueta. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

d do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

17 - Colchão de molas sem a informação obrigatória dasdimensões do produto 

(altura x comprimento x largura, nessa ordem), na etiqueta, e nas unidades 

centímetro (cm) ou milímetro (mm) quando a medida tiver até 100 cm, e em 

metros (m) quando a medida for maior que 100 cm. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

e do subitem 5.1.4 c/c o subitem 5.1.5 do Anexo 

I da Portaria Inmetro n.° 52/2016. 

18 - Colchão de molas conjugado sem a informação obrigatória da altura do 

produto sem os pés e/ou a altura dos pés isoladamente, na etiqueta. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

f do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

19 - Colchão de molas sem apresentar, na etiqueta, a informação obrigatória 

da composição qualitativa dos componentes internos do produto. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

g do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

20 - Colchão de molas sem apresentar, na etiqueta, as seguintes informações 

obrigatórias: tipo do molejo (incluindo nome) e/ou  nº médio de molas/m2  e/ou 

bitola do arame. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

h do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 
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36 irregularidades formais geradas  

Como está cadastrado no SGI?  

Portaria n. 52/2016 

Irregularidade Enquadramento 

21 - Colchão de molas sem apresentar, na etiqueta, o material utilizado para a 

confecção da borda. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

i do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria Inmetro 

n.° 52/2016. 

 

22 - Colchão de molas sem apresentar, na etiqueta, as seguintes informações 

obrigatórias: tipo(s) de espuma(s) e/ou densidade(s) em kg/m3  e/ou espessura 

da(s) lâmina(s) de espuma em cm 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

j do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria Inmetro 

n.° 52/2016. 

 

23 - Colchão de molas sem apresentar, na etiqueta, as seguintes informações 

obrigatórias da composição do revestimento: tecido (composição percentual e 

gramatura) e/ou espuma (densidade) e/ou outros materiais. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

k do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

 

24 - Colchão de molas sem apresentar, na etiqueta, a data de fabricação (dia, 

mês e ano, nesta ordem). 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

l do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria Inmetro 

n.° 52/2016. 

25 - Colchão de molas sem apresentar, na etiqueta, a identificação do lote ou 

outra identificação que permita a rastreabilidade do produto. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

m do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 
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36 irregularidades formais geradas  

Como está cadastrado no SGI?  

Portaria n. 52/2016 

Irregularidade Enquadramento 

26 - Colchão de molas sem apresentar, na etiqueta, a identificação do país de 

origem (sendo aceitas designações através de blocos econômicos ou 

indicações por bandeiras de países, somente na embalagem). 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

n do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

27 - Colchão de molas sem apresentar, na etiqueta, o código de barras 

comercial - quando aplicável - correspondente ao registro, para identificação 

da marca, modelo e versões do produto. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

o do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

28 - Colchão de molas sem apresentar, na etiqueta, informação sobre os 

cuidados mínimos para conservação do produto. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

p do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

29 - Colchão de molas combinado sem apresentar, na etiqueta, o seguinte 

aviso de esclarecimento, em negrito, em letras com o mesmo formato e 

tamanho da utilizada na descrição das lâminas:  “OUTROS MATERIAIS 

ESTÃO PRESENTES NA MESMA CAMADA DO MOLEJO”. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

q do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

30 - Colchão de molas que possuam uma ou mais lâminas constituídas por 

látex sem apresentar, na etiqueta, o seguinte aviso de esclarecimento, em 

negrito, em letras com o mesmo formato e tamanho da utilizada na descrição 

das lâminas: “A LÂMINA DE LÁTEX NÃO FOI AVALIADA PELO PROCESSO 

DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO”. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

r do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 
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Irregularidade Enquadramento 

31 - Colchão de molas com revestimento de napa oucourvin ou plástico ou 

emborrachado sem apresentar, na etiqueta, o seguinte aviso de 

esclarecimento, em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa 

alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta: 

“OREVESTIMENTO NÃO FOI AVALIADO PELO PROCESSO DE 

CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO”. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

s do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

 

32 - Colchão de molas embalado com material plástico sem apresentar, na 

embalagem, de forma visivelmente marcada, em letras não inferiores a 5 mm 

de altura e com destaque em negrito, o seguinte aviso de esclarecimento: 

“PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTA EMBALAGEM 

PLÁSTICA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS”. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

t do subitem 5.1.4 do Anexo I da Portaria 

Inmetro n.° 52/2016. 

33 - Colchão de molas sem conter no manual de instruções as orientações 

sobre o uso e manutenção do produto. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

a do item 6.1 do Anexo I da Portaria Inmetro n.° 

52/2016. 

34 - Colchão de molas com revestimento de napa oucourvin ou plástico ou 

emborrachado, sem conter no manual de instruções as orientações o alerta ao 

consumidor que não deve ser utilizado álcool ou qualquer tipo de solvente 

orgânico para limpeza desses tipos de revestimento, devido ao risco de 

danificá-lo. 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a alínea 

b do item 6.1 do Anexo I da Portaria Inmetro n.° 

52/2016. 
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35 - Colchão de molas sem conter no manual de instruções 

desenho esquemático do colchão, identificando os componentes do 

produto. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a 

alínea c do item 6.1 do Anexo I da 

Portaria Inmetro n.° 52/2016. 

 

36 - Colchão de molas sem conter no manual de instruções o 

seguinte texto em letras não inferiores a 5 mm de altura e com 

destaque em negrito: “IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E 

GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS”. 

 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c o 

item 6.2 do Anexo I da Portaria Inmetro 

n.° 52/2016. 

37: Colchão de molas apresentando, na etiqueta, o código de 

barras comercial não correspondente ao registro, para identificação 

da marca, modelo e versões do produto 

Artigos 1º e 5º da Lei n.° 9.933/1999 c/c a 

alínea o do subitem 5.1.4 do Anexo I da 

Portaria Inmetro n.° 52/2016. 
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Onde consultar? 

http://www.inmetro.go

v.br/legislacao/ 

Sistema Inmetro de 

Legislação 

http://registro.inmetro.

gov.br/ 

Registro de  

Objeto 

Solicitação de Registro 

Perguntas frequentes 

Consulta dos objetos registrados 

Consulta das portarias sobre registro 

http://www.inmetro.go

v.br/organismos/cons

ulta.asp 

Cadastro de 

Organismos 

Acreditados 

Cadastro de 

Laboratórios de 

Ensaio  Acreditados 

http://www.inmetro.go

v.br/laboratorios/rble/ 
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Colchão de molas 

431 registros ativos 
 

93 empresas 

Monitoramentos 
Em implementação! 

Adesão do 

setor  

9 OCPs 
 

4 laboratórios 

Infraestrutura 

de AC 

Atualizado em 24/10/2017) 
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Perspectivas 

 Estudos sobre ajustes necessários, com possibilidade de 

publicação de Portaria Complementar 

 

 Publicação, no site do Inmetro, do FAQ para colchões de 

molas. 
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Agradecemos. 
 

 0800.285.1818 


