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ANALISE DO ENSAIO DE RIGIDEZ DIELETRICA E AUMENTO DE 

TEMPERATURA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR – 300 – 6 

SEGURANÇA DE BRINQUEDOS ELÉTRICOS. 

 

1. RESUMO 

 

Com análises e elaborações de testes em laboratório este projeto tem como 

definição os estudos elaborados pela ABNT em brinquedos eletroeletrônicos 

destinados a crianças até 14 anos de idade, sobre riscos que podem ser causadas ao 

serem conectados em uma tensão contaria a sua, podendo causar, rompimentos de 

polos ou componentes, explosões de compartimentos elétricos ou propagação de 

chamas ao curto circuitar. Além de analises de aquecimentos em circuitos terem sido 

desenvolvidas, afim de verificar-se como esse risco possa ser evitado, realizando 

analises de curto – circuito nos compartimentos dos brinquedos. Outro risco presente 

nos brinquedos, são que ao serem ligados e utilizados por um longo período, eles 

podem vir a aquecer, causado assim, pequenas queimaduras e incomodas as 

crianças que os utilizam, além de que a forma inadequada de colocação de pilhas e 

baterias, possam causar também tal aquecimento por entrarem em curto, danificando 

assim o brinquedo, podendo causar riscos ao usuário. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente existem diversos problemas com utilização de brinquedos 

eletroeletrônicos a qual devem ser conectados à rede elétrica, pois facilmente podem 

ser trocadas as tensões a qual o dispositivo deve ser conectado causando danos em 

queimas dos brinquedos ou podendo gerar riscos mais graves que possam ser 

acarretados por tais ligações erradas e como tais riscos possam ser evitados. 

Com estes testes realizados nos brinquedos podem ser analisados 

parâmetros e meios que podem ser adotados e padronizados a todos os brinquedos 

evitando que riscos possam ser gerados caso o mesmo venha ser conectado em uma 

tensão contraria a sua. 

Hoje um dos maiores problemas acontecem quando se conecta um aparelho 

em uma tensão acima da suportada por ele. Quando liga-se um aparelho de 127 
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volts, por exemplo, em uma tomada de 220 volts, o aparelho queima rapidamente, 

dado que não está preparado para aquela tensão elétrica. Caso seu aparelho seja de 

127 volts e a única ligação disponível está em 220 volts, você precisa de um 

transformador de tensão. Os transformadores convertem os 220 volts de tensão da 

tomada para os 127 volts de tensão aceitos pelo seu aparelho. ” (TECHTUDO 

ARTIGOS E NOTÍCIAS, 2012). 

Outro risco presente nos brinquedos, são que ao serem ligados e utilizados 

por um longo período, eles podem vir a aquecer, causado assim, pequenas 

queimaduras e incomodas as crianças que os utilizam, além de que a forma 

inadequada de colocação de pilhas e baterias, possam causar também tal 

aquecimento por entrarem em curto, danificando assim o brinquedo, podendo causar 

riscos ao usuário. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desta análise é que ao realizar os testes em diversos brinquedos, 

procurar um parâmetro e um meio especifico a qual, possam ser adotados meios nos 

circuitos elétricos que além de impedir que os brinquedos venham gerar riscos as 

crianças que possam ficar expostas a eles, mas também analisar dentro do circuito 

elétrico sem mudar sua composição inteira, meios a qual possam evitar e estes 

equipamentos venham a curto circuita-se, podendo explodir, causando toda avaria ao 

mesmo, gerando prejuízos financeiros também aos consumidores e fabricantes. 

Com está analise também se evita que o circuito venha a superaquecer ao 

brinquedo encontra-se em atividade por um longo período, podendo causar 

queimaduras a uma criança. 

Estas analises são para que usuários e fabricantes possam ter maior 

segurança, com produtos vendidos e adquiridos, pois um bom sistema elétrico bem 

estipulado gera benefícios de custos e maiores vendar também por produtos de 

qualidades, gerando maior conforte a quem os adquire por não causarem riscos a 

integridade física dos mesmos. 

Além de poder aprimorar circuitos elétricos dos brinquedos, fazendo com que 

os mesmos tenham maior eficiência com menores riscos, e futuramente podendo 

desenvolver sistemas de segurança que possam ser levados a todos os 
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equipamentos eletrônicos a qual possa estar expostos aos mesmos problemas, 

evitando assim grandes prejuízos, podendo ter uma aplicação também em maquinas 

industriais, passando por conceitos parecidos com estes presentes nos ensaios. 

 

4. METODOLOGIA 

 

De acordo com ensaios propostos na norma Mercosul ABNT NBR 300-6 parte 

6 Segurança de brinquedos elétricos, ensaios para analises destes riscos são 

requisitados para que se possam obter resultados e meios de aprovação ou 

reprovação de um determinado brinquedo. 

Os ensaios requeridos por ela, entram em uma análise de resultados pré-

definidos, onde os brinquedos são expostos a ensaios padronizados em ambiente 

controlado simulando seu uso em condições climáticas a qual sejam de padrão a 

qualquer região do Brasil, assim não podendo ter interferências externas de 

condições climáticas. 

Além de sua aplicação ter equipamentos padronizados a qual, aplicam uma 

tensão e uma corrente constante, assim levando o brinquedo ao seu uso extremo, 

este equipamento utilizado chama-se megômetro. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Em uma sala com temperatura controlado de 21 ± 5°C, após as amostras 

passarem por um período de 4 horas de acondicionamento a uma temperatura de 20 

± 5°C, 20 brinquedos diferentes foram analisados e três ensaios foram realizados 

sobre cada um deles e seus resultados coletados. Os ensaios foram divididos de tais 

formas, os primeiros todas as amostras fiariam ligadas e sendo utilizadas em seu uso 

normal por 30 minutos, onde a temperatura inicial e a final seriam recolhidas, onde a 

mesma por norma tendo suas diferenças subtraídas não podem exercer 30° graus 

Celsius. O segundo ensaio as amostras tiveram os polos das baterias ligadas 

inversamente, e expostas ao uso normal do brinquedo, para verificação se as 

mesmas venham a gerar curto – circuito. E o terceiro ensaio, as amostras foram 

conectadas em um dispositivo chamado megômetro, onde uma tensão senoidal de 

220 V, a uma frequência de 50 a 60 Hz, durante 1 minuto, afim de verificar se a 
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rupturas na isolação do brinquedo. Todos os ensaios foram aplicados em carros de 

brinquedos grandes que possuíam dois motores e sua única diferencia estava no 

circuito elétrico. Todos os instrumentos utilizados nas análises foram calibrados e 

todos os erros de instrumentos foram analisados nos ensaios aplicados, para que não 

se haja divergências de resultados encontrados. 

As amostras de 1 a 5 possuíam um diodo entre a ligação do carregado e o 

circuito do brinquedo, funcionando como uma pequena emergência para não queimar 

o circuito elétrico, esses aqueceram um pouco e entraram curto, porém sua isolação 

estava sem quais quer avarias. As amostras de 6 a 10 Não tinham quais quer 

proteção e todas sofram avarias em todos os itens. De 11 a 15, as amostras tinham 

conectores macho e fêmea, em seus terminais, assim impedindo que fossem 

colocados em curto, porém tiveram avarias nos outros dois ensaios. Já as amostras 

de 16 a 20, possuíam, fusíveis de proteção, conectores macho e fêmea, além de 

dissipadores de calor, em seus transistores que faziam composição das pontes HH de 

ligações dos motores, e esses não tiveram avarias em nenhum requisito, estando 

conforme em todos os ensaios colocados a eles. 

  

Tabela 1 - Separação dos ensaios por amostragem 

 Ensaio 01 Ensaio 02 Ensaio03 

Amostra Aqueceu Curto – Circuito Rompimentos 

Amostra 01 Sim Sim Não 

Amostra 02 Sim Sim Não 

Amostra 03 Sim Sim Não 

Amostra 04 Sim Sim Não 

Amostra 05 Sim Sim Não 

Amostra 06 Sim Sim Sim 

Amostra 07 Sim Sim Sim 

Amostra 08 Sim Sim Sim 

Amostra 09 Sim Sim Sim 

Amostra 10 Sim Sim Sim 

Amostra 11 Sim Não Sim 

Amostra 12 Sim Não Sim 
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Amostra 13 Sim Não Sim 

Amostra 14 Sim Não Sim 

Amostra 15 Sim Não Sim 

Amostra 16 Não Não Não 

Amostra 17 Não Não Não 

Amostra 18 Não Não Não 

Amostra 19 Não Não Não 

Amostra 20 Não Não Não 

 

Para maiores de talhes sobre cada circuito, cada placa passou 

separadamente por análises químicas para saber quais composições poderia também 

causar alterações nos resultados, e nenhuma discrepância foi encontrada nas 

mesmas. 

 

6. RESULTADOS 

 

Após análise detalhada em cada uma das amostras, em seus resultados 

obtidos, comparações e estudos em cada circuito, alguns componentes fazem grande 

diferença nas placas eletrônicas de cada um, como pequenos filtros de resistores e 

condensadores cerâmicos, ligados no negativo do circuito, jogando toda a corrente 

paralela embora, e alguns matérias a quais faziam composição nas placas de 

circuitos internos. As amostras a quais possuíam cabos com conectores 

diferenciados, possuíam dissipadores de calor e fusíveis, apesar de ter um pouco de 

queda em seu uso normal dos brinquedos, não chegaram a apresentar grandes 

avarias que colocassem suas integridades estruturais em risco, sendo assim, ainda 

possível utilizá-los. Alguns aspectos encontrados nos ensaios é que apenas os 

circuitos analógicos sofreram avarias, circuitos digitais não tiveram respostas ao 

serem ligados em tensões nominais contrarias as suas, por “aparelhos digitais 

tendem, porém, a não funcionar, pois a tensão baixa pode não permitir a correta 

distinção entre os níveis binários. Ou seja, o aparelho não saberá se um elemento 

está em 0 ou em 1”. (TECHTUDO ARTIGOS E NOTÍCIAS, 2012). 

Algumas analises em um osciloscópio foram realizadas, para verificação de 

como a corrente interagia com os meios digitais, e fazia com que eles não fossem 
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capazes de realizarem suas funções de uso normal, pequenos componentes 

acabaram queimando devido tensão que passou, porém, para evitar que tal tensão 

passa-se, seria a colocação de um circuito com um optoacoplador, a qual dissiparia 

essa corrente a um esquema a qual a parte eletrônica entenderia. 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sistemas de segurança em aparelhos eletrônicos por mais simples que 

sejam, podem evitar diversos acidentes e avarias com os mesmos, em termos 

eletrônicos, filtros capacitivos ligados no negativo dos circuitos elétricos e, juntamente 

de fusíveis e dissipadores de calor ligados em circuitos de alta potência, são cruciais 

em meios eletrônicos, pois evitam até mesmo problemas futuros que possam vir a 

ocorrer com o mesmo, além da separação de cabeamentos. 

Com a verificação dos ensaios propostos pela norma, os brinquedos que não 

disponibilizavam de circuitos de segurança, sofreram avarias a quais danificaram por 

completo a amostra, e levaram riscos ao consumidor. 

Circuitos de segurança podem e devem ser colocados em brinquedos e 

demais equipamentos eletrônicos, pois mesmo que gerem queima de alguns 

componentes o circuito integrado, a composição da amostra e a segurança de quem 

está utilizando esse equipamento, continuaram intactos. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

TECHTUDO. O que acontece ao ligar um aparelho eletrônico na tensão elétrica 

errada? Disponível em < https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/05/o-que-

acontece-ao-ligar-um-aparelho-eletronico-na-tensao-eletrica-errada.html > Acesso 

em: 30. Set. 2018 
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