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ANEXO II

RESTRIÇÕES E/OU ESPECIFICAÇÕES ALTERADAS NA PARTE I DO ANEXO DA RESOLUÇÃO DE

DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 56, DE 2012 - LISTA DE MONÔMEROS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS

INICIADORAS AUTORIZADAS

NÚMERO DE

REFERÊNCIA

NÚMERO

CAS
SUBSTÂNCIA RESTRIÇÕES E/OU ESPECIFICAÇÕES

13480

13607

000080-

05-7

2,2-bis(4-hidroxifenil) propano

(=bisfenol A)

(=4,4-́isopropilidendifenol)

(=4,4-́(1-metiletilideno)

bisfenol)

LME = 0,05 mg/kg

Não autorizado para polímeros utilizados na

fabricação de mamadeiras ou artigos

similares destinados a alimentação de

lactentes e crianças de até 3 anos de idade.

15180
0018085-

02-4
3,4-Diacetoxi-1-buteno

LME = 0,05 mg/kg incluído o produto de

hidrólise 3,4-di-hidroxi-1-buteno.

Utilizar apenas como comonômero para

copolímeros de álcool etilvinílico (EVOH) e de

álcool polivinílico (PVOH).

Há o risco de o LMT poder ser ultrapassado

em contato direto com alimentos aquosos no

caso de copolímeros de álcool etilvinílico

(EVOH) e de álcool polivinílico (PVOH).
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18117
0000079-

14-1
Ácido glicólico

Somente para uso na fabricação de ácido

poliglicólico (PGA) para:

1. contato indireto com os alimentos, por

detrás de uma camada de poliésteres como

polietileno tereftalato (PET) ou ácido

poliláctico (PLA);

2. contato direto com os alimentos em uma

mistura de PGA até 3 % m/m com PET ou

PLA.

17160
0000097-

53-0
Eugenol

LME(T) = ND (LD = 0,01 mg/kg)(expresso

como eugenol) (25)

13000
0001477-

55-0
1,3-Benzenodimetanamina

LME(T) = 0,05 mg/kg (expresso como 1,3-

Benzenodimetanamina) (26)

13810

21821

0000505-

65-7
1,4-Butanodiolformal

LME = 0,05 mg/kg

LME(T) = 5 mg/kg (expresso como 1,4-

butanodiol) (7)

LME(T) = 15 mg/kg (expresso como

formaldeído) (16)

Em caso de reação com os alimentos ou os

simulantes, a verificação da conformidade

deve incluir a verificação de que não são

ultrapassados os limites de migração dos

produtos de hidrólise formaldeído e 1,4-

butanodiol.

15404
0000652-

67-5
1,4:3,6-dianhidrossorbitol

LME = 5 mg/kg

Somente para uso como:

a) comonômero em poli(etileno-co-

isossorbida tereftalato);

b) comonômero, a níveis até 40 % (fração

molar) do componente diólico em

combinação com etilenoglicol e/ou 1,4-

bis(hidroximetil)ciclo-hexano, para a produção

de poliésteres.

Os poliésteres fabricados com

dianidrossorbitol em conjunto com 1,4-

bis(hidroximetil)ciclo-hexano não devem ser

usados para entrar em contato com alimentos

aquosos alcoólicos com mais de 15 % (v/v) de

álcool.

22960
0000108-

95-2
Fenol LME = 3 mg/kg

25187
0003010-

96-6

2,2,4,4-tetrametilciclobutano-

1,3-diol

LME = 5 mg/kg

Somente para uso em:

a) objetos reutilizáveis para armazenagem de

longo prazo à temperatura ambiente ou

inferior e para enchimento a quente;

b) materiais e objetos de uso único: como

comonômero em níveis de até 35% (fração

molar) do componente diólico, para

fabricação de poliésteres em contato com

alimentos destinados a armazenamento de

longo prazo, à temperatura ambiente ou

inferior, incluindo enchimento a quente,

exceto para alimentos com teor alcoólico

superior a 10 % (v/v)e alimentos gordurosos.

22932
0001187-

93-5

Éter

perfluorometilperfluorovinílico

LME = 0,05 mg/kg

Somente para uso em:

1. revestimentos antiaderentes;

2. fluoropolímeros e perfluoropolímeros

destinados a aplicação em objetos

reutilizáveis quando a razão de contato

corresponde a uma superfície de 1 dm2em

contato com pelo menos 150 kg de alimentos.

14800

45600

0003724-

65-0
Ácido crotônico

LME(T) = 0,05 mg/kg (expresso como ácido

crotônico) (10)

ANEXO III

NOTAS INCLUÍDAS NA TABELA DA PARTE IV DO ANEXO DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

COLEGIADA - RDC Nº 56, DE 2012
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(25)
LME(T) significa neste caso que a soma das migrações das substâncias com os números de

referência 16265 e 17160 não pode ultrapassar a restrição indicada.

(26)

LME(T) significa neste caso que a soma das migrações da substância com o número de

referência 13000 e do 1,3-Bis(isocianatometil)benzeno (CAS 0003634-83-1) não pode ultrapassar a

restrição indicada.

ANEXO IV

NOTAS ALTERADAS NA TABELA DA PARTE IV DO ANEXO DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

COLEGIADA - RDC Nº 56, DE 2012

(7)

"LME(T) significa neste caso que a soma da migração das substâncias com os números de

referência 13720 e 40580 (1,4-butanodiol CAS 0000110-63-4) e 13810 e 21821 (1,4-

Butanodiolformal CAS 0000505-65-7) não pode ultrapassar a restrição indicada." (NR)

(10)

"LME(T) significa neste caso que a soma da migração das substâncias com os números de

referência 14800 , 45600 e 18888 e do Poli((R)-3-hidroxibutirato-co-(R)-3-hidroxi-hexanoato) (CAS

0147398-31-0) não pode ultrapassar a restrição indicada." (NR)

(16)

"LME(T) significa neste caso que a soma da migração das substâncias com os números de

referência 17260 e 54880 (formaldeído CAS 0000050-00-

0), 18670 e 59280 (hexametilenotetramina CAS 000100-97-0) e 13810 e 21821 (1,4-

Butanodiolformal CAS 0000505-65-7) não pode ultrapassar a restrição indicada." (NR)

ANEXO V

SUBSTÂNCIA INCLUÍDA NA PARTE V DO ANEXO DA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA -

RDC Nº 56, DE 2012 - LISTA DE POLÍMEROS AUTORIZADOS

NÚMERO

CAS
SUBSTÂNCIA RESTRIÇÕES

1485481-

35-3

Copolímero de etileno-álcool vinílico

modificado com 2-metileno-1,3-

propanodiol

Não autorizado para a fabricação de artigos destinados

a alimentação de lactentes (crianças de até doze

meses de idade).

LC = 3% (fração molar) de 2-metileno-1,3-propanodiol

no copolímero.

Ver «acetato de vinila», número de referência 10120, na

Parte I.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


