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No início do mês de março deste ano, a Abicol consultou o Inmetro para confirmar a possibilidade do uso das
versões colorida, preta e branca do Selo de Identificação da Conformidade. Na resposta, o Inmetro reproduziu
literalmente o texto da ANEXO III DA PORTARIA INMETRO Nº 515/2019, a saber:
 
A.1 Os modelos de Selo de Identificação da Conformidade a serem aplicados nos colchões e
colchonetes de espuma flexível de poliuretano e, quando aplicável, na embalagem primária do
produto, estão definidos abaixo.
 

Estão dispostos em "modelos abaixo" as versões i. colorida (laranja); ii. preta e branca e iii.uma cor. O texto
sugere que as três versões são permitidas e destaca as condições de uso de tais versões.
 
 

A.2 O uso da versão preta e branca somente é permitida no caso da embalagem possuir cor
semelhante à versão do selo colorido.
 

O item descreve que a versão do selo colorido (laranja) não é indicada no caso da embalagem ser da mesma
cor (definição de semelhante: que é muito parecido; idêntico, análogo). Neste único caso (cor semelhante a da
versão colorida do Selo) é permitido o uso da versão preta e branca (tons de cinza).
 

 
A.3 Por convenção gráfica, “uma cor” significa que as informações do Selo de Identificação da
Conformidade devem ser impressas em cor preta se o fundo que for utilizado for claro, ou em cor
branca se o fundo que for utilizado for escuro.
A.3.1 O fundo do selo “uma cor” não precisa ser necessariamente branco. Ele poderá assumir a
cor da embalagem onde o Selo de Identificação da Conformidade for impresso.
 

Neste item, não é apresentada restrição de uso da versão uma cor, que por convenção gráfica a
impressão do contorno, imagem e dizeres é feita na cor branca ou na cor preta. 
 
O Inmetro destacou na resposta à Abicol: "contanto que as informações e envoltório estejam em cor branca
ou preta (a que for melhor para distinguir da cor da embalagem), o fundo do selo pode assumir a cor da
embalagem onde será impresso."

PORTARIA 515 - ANEXO III
SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

São três as versões possiveis de serem aplicadas nos colchões e
colchonetes de espuma flexível de poliuretano

Dúvidas, críticas e ou sugestões, entre em contato conosco por email ou whatsapp.

Diante do exposto, solicitamos a todos os fabricantes que estejam encontrando dificuldades na
aplicação das versões preto e branca e uma cor, que façam contato com a Abicol  para que, se for o
caso, nova consulta seja realizada e todos os pontos sejam esclarecidos.


