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documento tem o objetivo de orientar as empresas 

transformadoras (fabricantes), recicladoras e importadoras, 

bem como os usuários finais das embalagens, sobre os 

aspectos ligados ao produto e às exigências regulamentares, tanto do 

ponto de vista sanitário como o de boas práticas, visando também à 

reciclagem da embalagem pós-consumo.

Diante da complexidade do tema, além de consultores especializados, 

foram contatados instituições oficiais e profissionais que lidam com o 

desenvolvimento, registro e fiscalização de embalagens no Brasil.

Essa Nota Técnica 
foi motivada pela 

grande quantidade de 
questionamentos que 

chegam periodicamente à 
ABIPET, a respeito do uso 

do PET reciclado (RPET) na 
produção de embalagens 

para alimentos.

OBJETIVO

O

Dúvidas adicionais ainda podem ser enviadas à ABIPET, fale-conosco@abipet.org.br
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1. Usuário de Embalagem PET (envasador e/ou detentor da marca)

1.a. Design da Embalagem e Reciclagem

As embalagens têm papel fundamental na atual dinâmica de vida dos seres humanos e, dentre suas 

funções básicas, talvez as mais importantes são as de conter e proteger produtos, alimentos, bebidas e 

uma infinidades de materiais e substâncias. Uma embalagem também precisa ser econômica, prática, 

comunicar-se com seu público-alvo e, além disso tudo, ainda precisa ser eficiente no transporte e na 

distribuição. 

Uma das demandas da sociedade moderna que mais cresce sobre as 

embalagens diz respeito ao seu impacto ambiental e, nesse ponto, o 

designer da embalagem precisa considerar os aspectos importantes no 

pós-consumo, ou seja, características da embalagem que facilitem seu 

aproveitamento contemplando conceitos da Economia Circular, da 

Sustentabilidade, Reuso, Reciclagem etc.

O PET é o termoplástico mais reciclado em todo mundo e, embora 

a tecnologia de reciclagem tenha evoluído muito nos últimos anos, 

o design, a utilização de cores/tintas, o material da tampa, o tipo de 

material do rótulo e a cola usada na fixação são determinantes para a 

viabilidade técnica e para o custo da reciclagem de uma embalagem.  

Pensando num melhor desempenho da reciclagem, a ABIPET criou as 

Diretrizes para Reciclabilidade de uma Garrafa PET, cujas recomendações são 

parte integrante da Norma ABNT nº 15.395/2006 para produção de uma garrafa PET. Nos documentos é 

possível encontrar indicações sobre as melhores práticas, desde a escolha da matéria-prima e concepção 

do projeto, até as dicas que facilitam a reciclagem das embalagens.

É importante que as empresas e marcas que utilizam o PET para envase ou acondicionamento de seus 

produtos, incluindo redes varejistas que possuem suas marcas próprias, cobrem de seus fornecedores 

o correto atendimento das normas técnicas e sanitárias. Desta forma, podem atuar diretamente na 

preservação da saúde de seus consumidores e até se prevenir de eventual responsabilização jurídica e 

danos à reputação, decorrentes do uso de produtos de qualidade inferior ou que 

estejam fora da legislação vigente.

De acordo com as normas brasileiras, é fundamental que todas as 

embalagens e/ou seus precursores (preformas, chapas e filmes), que 

tenham contato com alimentos e sejam produzidos inteiramente ou 

parcialmente com material PET-PCR, indistintamente, possuam seus 

respectivos laudos das análises de migração total ou específica, 

dependendo do item a ser envasado ou suas condições, além do 

respectivo registro junto à ANVISA, conforme RDC nº 20, item 3.3.

Estas análises, é importante lembrar, são de responsabilidade dos 

fabricantes dos produtos precursores ou das embalagens finais.

Outro ponto relevante diz respeito à reciclabilidade da embalagem, que 

contribui para o aumento dos índices de reciclagem e associa a marca a uma 

visão de sustentabilidade da operação.

http://www.abipet.org.br/uploads/File/PDFs/Diretrizes2017.pdf
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=29
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Para a correta identificação do material reciclado, é importante a consulta à Norma ABNT nº 13.230/2008, 

que estabelece “os símbolos para identificação das resinas termoplásticas utilizadas na fabricação de 

embalagens e acondicionamento plásticos, visando auxiliar na separação e posterior reciclagem dos 

materiais de acordo com a sua composição”.

1.b. Considerações e exigências dos usuários aos produtores de uma embalagem 
PET: preforma e garrafa

Existem várias normas que podem orientar os envasadores e detentores de marca, que utilizam as 

embalagens PET sobre a qualidade exigida para o material. 

Um exemplo do que deve ser exigido dos fornecedores é o cumprimento da Norma ABNT nº 15.395/2006 

que “estabelece os requisitos mínimos de qualidade e os métodos de ensaio exigíveis para garrafas 

sopradas de PET, personalizadas ou genéricas, não retornáveis, destinadas ao acondicionamento de 

refrigerantes e águas”.

É importante destacar, ainda, o cumprimento das Resoluções nº 105/99, RDC 90/01, RDC nº 20/08, RDC 

nº 51/10, RDC nº 56/12 e RDC nº 326/19 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a 

regulamentação técnica das embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos.

Em relação ao uso do PET reciclado para a fabricação de embalagens para envase ou contato com 

alimentos (grau alimentício), remetemos à leitura do item 2 desta Nota Técnica.

1.c. Documentos a serem exigidos de seus fornecedores

Para garantir a qualidade do material utilizado no envase de alimentos, o usuário das resinas, precursores 

(preformas, bobinas, chapas, lâminas e filmes) e das embalagens acabadas, deve ser solicitado aos seus 

fornecedores os documentos que comprovem o atendimento à legislação brasileira:

• Resina PET Virgem Nacional:

Atendimento da Portaria #105 de 1.999 da ANVISA (ou de Autoridade Sanitária Competente e validada 

no Mercosul), com as aprovações:

•	 da planta fabricante de resinas de PET e suas Boas Práticas de Fabricação;

•	 seu processo e equipamentos, inclusive de laboratório;

•	 seu sistema de Gestão da Qualidade, com possibilidades de rastreabilidade;

•	 sua estrutura e mão de obra. 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=28397
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=29
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/1999/anexo/anexo_0105_19_05_1999.pdf
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• Resina PET Virgem Importada:

Atendimento da Portaria #105 de 1.999 da ANVISA (ou de Autoridade Sanitária Competente, como 

FDA, EFSA e Mercosul), da mesma forma que o produtor nacional deve atender:

•	 da planta fabricante de resinas de PET e suas Boas Práticas de Fabricação;

•	 seu processo e equipamentos e inclusive laboratório;

•	 seu sistema de Gestão da Qualidade, com possibilidades de rastreabilidade;

•	 sua estrutura e mão de obra.

• Resina PET Reciclada Nacional:

Atendimento da Portaria #105 de 1.999 da ANVISA (ou de Autoridade 

Sanitária Competente e validada no Mercosul):

•	 da planta fabricante de resinas de PET e suas Boas Práticas de 

Fabricação;

•	 seu processo e equipamentos;

•	 seu sistema de Gestão da Qualidade, com possibilidades de 

rastreabilidade;

•	 sua estrutura e mão de obra; 

•	 RDC #20 de 2.008, itens 2.4 & 2.5.

• Resina PET Reciclada Importada:

Atendimento da Portaria #105 de 1.999 da ANVISA (ou de Autoridade Sanitária Competente, como 

FDA, EFSA e MercoSul), da mesma forma que o produtor nacional deve atender:

•	 da planta fabricante de resinas de PET e suas Boas Práticas de Fabricação;

•	 seus processos e equipamentos;

•	 seu sistema de Gestão da Qualidade, com possibilidades de rastreabilidade;

•	 sua estrutura e mão de obra; 

•	 RDC #20 de 2.008, itens 2.4, 2.5 & 2.6.

•	 Há exigência de Registro junto à ANVISA (ou de Autoridade Sanitária competente e validada no 

Mercosul) do fabricante dos materiais precursores como preformas, chapas e filmes, de embalagens 

para contato com alimentos, produzidas com resina PET Virgem. Seus produtos devem atender à 

Portaria 105 de 1.999, item #10, Testes de migração total e específica conforme RDC 91 de 2.001, RDC 

51 de 2010, RDC 52 de 2.011, RDC 56 de 2012 & RDC 326 de 2.019;

•	 Há exigência de Registro junto à ANVISA (ou de Autoridade Sanitária competente e validada no 

Mercosul) do fabricante das embalagens para contato com alimentos, produzidas com resina PET 

virgem, suas embalagens. Seus produtos devem atender à Portaria 105 de 1.999, item #10, Testes de 

migração total e específica conforme RDC 91 de 2.001, RDC 51 de 2010, RDC 52 de 2.011, RDC 56 de 

2012 & RDC 326 de 2.019;
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•	 Registro junto à ANVISA (ou de Autoridade Sanitária competente e validada no Mercosul) do fabricante 

dos materiais precursores como preformas, chapas e filmes, de embalagens para contato com 

alimentos, produzidas com resina PET PCR e devem atender:

•	 Portaria #105 de 1.999 da ANVISA, RDC 20 de 2.008, RDC 22 de 2.000, RDC 23 de 2000, Testes 

de migração total e específica conforme RDC 91 de 2.001, RDC 51 de 2010, RDC 52 de 2.011, 

RDC 56 de 2012 & RDC 326 de 2.019, dependendo de cada caso.

•	 Registro junto à ANVISA (ou de Autoridade Sanitária competente e validada no Mercosul), do fabricante 

das embalagens para contato com alimentos, produzidas com resina PET PCR e devem atender:

•	 Portaria #105 de 1.999 da ANVISA, RDC 20 de 2.008, RDC 22 de 2.000, RDC 23 de 2.000, Testes 

de migração total e específica conforme RDC 91 de 2.001, RDC 51 de 2010, RDC 52 de 2.011, 

RDC 56 de 2012 & RDC 326 de 2.019, dependendo de cada caso.

•	 Importante considerar que, no caso de adição de aditivos e/ou pigmentos nos materiais de PET PCR, 

seja nos produtos precursores ou nas embalagens, deverão ser atendidas as disposições das RDCs 

326/19, 52/10 e 56/12 da ANVISA.

De acordo com o informe técnico da Anvisa nº 71/2016, o registro pode ser realizado na preforma ou na 

garrafa ou na bandeja. Não há necessidade de registrar preforma e garrafa soprada dessa mesma preforma 

já registrada.

Se o fornecedor faz uso de resina importada (virgem ou reciclada) deve respeitar todas as exigências feitas 

aos produtores nacionais, inclusive a declaração prévia de que a matéria-prima foi importada para uso em 

embalagens alimentícias, conforme descrito no item 4 desta Nota Técnica. 

No caso de matéria-prima reciclada (resina reciclada), deve ser, ainda, solicitado ao fornecedor o 

documento que comprove o seu registro na ANVISA, conforme descrito adiante no item 2 desta Nota Técnica.

Observação importante para os usuários e seus fornecedores: em razão de sua qualidade, a 

embalagem PET tem excelente reputação nos mercados de todo mundo. No entanto, subterfúgios 

tributários ou buscas desproporcionais de redução de custos podem levar a práticas operacionais 

(comerciais e industriais) que ferem as regras sanitárias e as boas práticas de qualidade. Assim, é 

muito importante que o comprador desse material/embalagem exija rigorosa observância às regras 

sanitárias, à legislação brasileira e esteja em sintonia com a evolução da Economia Circular e com a 

Reciclabilidade das Embalagens PET.
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2. Produtor da Resina Reciclada:

3. Fabricante da Embalagem PET

4. Importador de Resina

Além da Resolução nº 105 da ANVISA (ver item 1.b.), outras normas da Agência regulamentam o uso de 

embalagens para contato com alimentos (grau alimentício) fabricadas a partir de proporções variáveis de 

PET virgem e PET pós-consumo reciclado descontaminado.

A Resolução nº 20/2008 determina a descontaminação por meio de tecnologia de reciclagem física e/

ou química com alta eficiência, validada e normalizada, com o devido registro e homologação do órgão 

regulador (ANVISA) antes de sua comercialização.

A mesma norma estabelece os documentos a serem apresentados no processo de registro, com avaliação 

feita caso a caso.

O registro dos produtos também é tratado nas Resoluções nº 22/2000 e nº 

23/2000 que abordam o registro de produtos na área de alimentos, inclusive 

em casos de dispensa desse procedimento.

Dados complementares a esses requisitos podem ser acessados, 

também, por meio do Informe Técnico nº 71/2016 da ANVISA, que 

trata da fabricação de embalagens PET com material reciclado em 

camadas ou multicamadas.

Fabricantes de preformas, chapas, filmes e garrafas, especializadas 

nesse tipo de produto, bem como as empresas integradas que fabricam 

as suas próprias embalagens e envasam seus produtos, precisam estar 

atentas às mesmas recomendações descritas no item 1.c desta Norma Técnica.

Todos os materiais importados devem cumprir com os requisitos da legislação nacional, a exemplo do que 

acontece com diversos outros produtos fabricados no Brasil. 

Declaração Prévia à Importação de Resina Virgem - Aplicação Alimentícia: 

Importante ressaltar que, no caso de resinas virgens importadas, os órgãos de comércio exterior exigem 

declaração prévia sobre o uso final da resina, ou seja, se for destinada a uma embalagem para produtos 

alimentícios, o importador deve declarar, no processo do Licenciamento de Importação (LI/DECEX), que a 

resina terá como destino uma embalagem alimentícia e obter a anuência da ANVISA. O descumprimento 

dessa exigência por parte do importador caracteriza fraude às regulamentações de saúde pública, expondo 

toda a cadeia produtiva às penalidades pertinentes. 

Ensaios e Documentações para Comprovação ao Atendimento das Regulações Brasileiras:

O importador, antes de iniciar o processo de importação da resina, deve sempre solicitar os laudos e 

declarações que garantam o atendimento à legislação brasileira. Ele deve verificar se os documentos 

enviados pelo fabricante da resina são adequados e suficientes para a importação. Isso implica em 

conhecimento da legislação e análise crítica desses documentos que devem considerar fatores importantes 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br
https://www.gov.br/anvisa/pt-br#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20N%C2%BA%2022%2C%20DE%2015,que%20lhe%20confere%20o%20art.
https://www.gov.br/anvisa/pt-br
https://www.gov.br/anvisa/pt-br
https://www.gov.br/anvisa/pt-br
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como: composição do material, resultados de migração e métodos utilizados para análise, conforme 

trata a Resolução da Vigilância Sanitária RDC 22/2000. Também é importante que os ensaios sejam 

realizados em laboratório reconhecido pela ANVISA e com a ISO 17025. 

No caso das resinas PET virgens, a responsabilidade de comprovar o enquadramento na legislação 

nacional é do importador. Mas, com base nas legislações pertinentes, em casos de sinistralidade, pode 

haver a corresponsabilização do fabricante ou do usuário da embalagem. O descumprimento desta 

Resolução constitui infração sanitária, sujeitando os infratores às penalidades da Lei nº 6.437, de 20 de 

agosto de 1977, e demais disposições aplicáveis. 

Resina PET Reciclada Grau Alimentício Importada

Nesse caso, a resina importada deve ser registrada na Anvisa (como a resina nacional)  e todas as 

informações do processo de descontaminação devem ser informadas para que se obtenha o registro,  

“cartas de não objeção”, rastreabilidade, BPF, atendimento à legislação brasileira, enfim, tudo o que precisa 

para o reciclador nacional registrar sua resina. Vide item 2 dessa Nota Técnica. 

Só após esse registro é que essa resina poderia ser utilizada para fabricação de embalagens no Brasil. 

Lembrando que essa embalagem e/ou seus produtos precursores deverão ser também registrados.

Nesse sentido, é importante que as empresas que adquirem esses itens no mercado externo, ou de trades 

no Brasil, sigam as determinações da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 22/2000 da ANVISA, inclusive 

no que tange ao registro do PET reciclado na Agência, que é de responsabilidade do importador. Porém, 

em casos de sinistralidades, o fabricante e até o usuário final da embalagem podem responder como 

corresponsáveis, sujeitos às sanções previstas na lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

5. Importador de Preforma e outros precursores:

Como mencionado no item 4, desta Nota Técnica, todos os materiais importados, sejam os produtos 

intermediários, ou mesmo, embalagem final, devem cumprir com os requisitos da legislação nacional, 

a exemplo do que acontece com diversos outros produtos fabricados no Brasil, seguindo as mesmas 

tratativas para a importação de resina:

Declaração Prévia à Importação de Preformas e/ou Outros Precursores - Aplicação Alimentícia: 

Importante ressaltar que, no caso de preformas e/ou outros precursores importados, os órgãos de comércio 

exterior exigem declaração prévia sobre o uso final da resina, ou seja, se for destinada a uma embalagem 

para produtos alimentícios, o importador deve declarar, no processo do Licenciamento de Importação (LI/

DECEX), que a resina terá como destino uma embalagem alimentícia e obter a anuência da ANVISA. O 

descumprimento dessa exigência por parte do importador caracteriza fraude às regulamentações de saúde 

pública, expondo toda a cadeia produtiva às penalidades pertinentes.

Recomendações: muitas vezes o importador ou o usuário da resina não conhece todas as exigências e, 

portanto, a ABIPET recomenda o Ital/CETEA como fonte fidedigna de apoio para o entendimento das 

exigências, assim como para a realização de todas as análises e testes necessários para comprovar a 

aderência às exigências regulatórias brasileiras e legislações pertinentes. 
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Ensaios e documentações para comprovação ao atendimento das regulações brasileiras:

O importador, antes de iniciar o processo de importação das preformas e/ou outros precursores, deve 

sempre solicitar os laudos e declarações que garantam o atendimento à legislação brasileira. Ele deve 

verificar se os documentos enviados pelo fabricante das preformas e/ou outros precursores são adequados 

e suficientes para a importação.

Isso implica em conhecimento da legislação e análise crítica desses documentos que devem considerar 

fatores importantes como: composição do material, resultados de migração e métodos utilizados para 

análise, conforme trata a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 22/2000 da ANVISA. Também é 

importante que os ensaios sejam realizados em laboratório reconhecido pela ANVISA e com a ISO 17025. 

Seguem as exigências:

•	 Registro junto à ANVISA (ou de Autoridade Sanitária competente e 

validada no Mercosul), do fabricante dos materiais precursores como 

preformas, chapas e filmes de embalagens para contato com 

alimentos, produzidas com resina PET PCR e devem atender:

•	 Portaria #105 de 1.999 da ANVISA, RDC 20 de 2.008, RDC 

22 de 2.000, RDC 23 de 2000, Testes de migração total e 

específica conforme RDC 91 de 2.001, RDC 51 de 2010, 

RDC 52 de 2.011, RDC 56 de 2012 & RDC 326 de 2.019, 

dependendo de cada caso.

•	 Registro junto à ANVISA (ou de Autoridade Sanitária competente e 

validada no Mercosul), do fabricante das embalagens para contato com 

alimentos, produzidas com resina PET PCR e devem atender:

•	 Portaria #105 de 1.999 da ANVISA, RDC 20 de 2.008, RDC 22 de 2.000, RDC 23 de 2.000, Testes 

de migração total e específica conforme RDC 91 de 2.001, RDC 51 de 2010, RDC 52 de 2.011, 

RDC 56 de 2012 & RDC 326 de 2.019, dependendo de cada caso;

Recomendações: Muitas vezes o importador ou o usuário das preformas e/ou outros precursores não 

conhecem todas as exigências e, portanto, a ABIPET recomenda o Ital/CETEA, como fonte fidedigna 

de apoio para o entendimento das exigências, assim como, para a realização de todas as análises e 

testes necessários para comprovar a aderência às exigências regulatórias brasileiras e legislações 

pertinentes. 

No caso das preformas e/ou outros precursores, fabricadas com resina PET virgem, a responsabilidade 

de comprovar o enquadramento na legislação nacional é do importador. Mas, com base nas legislações 

pertinentes, em casos de sinistralidade, pode haver a corresponsabilização do fabricante ou do usuário 

da embalagem. O descumprimento desta Resolução constitui infração sanitária sujeitando os infratores às 

penalidades da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e demais disposições aplicáveis. 

Assim sendo, é necessário o registro destes materiais junto à ANVISA e de total responsabilidade do 

importador. A origem do material a ser usado deve, comprovadamente, ter sido aprovada por órgão 

certificado no âmbito do Mercosul, para embalagens em contato com alimentos.
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Fluxograma PET Virgem ou PCR Grau Alimentício
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#1 Produtor de PET PCR Grau Alimentício deve ter em sua planta, BPF, processos aprovados e produto 
devidamente registrado, atendendo a Resoluções #105, RDC 20, RDC 22, RDC 23 e RDC 27 da Anvisa. No caso 
de material Importado, deve ter a validação aceita por autoridades competentes, tais como: ANVISA, FDA, EFSA 
ou Mercosul e que seja registrado pelo Importador. 

#2 PET de Descarte industrial: é o material oriundo de descarte do processo produtivo, proveniente da fabricação 
de embalagens ou artigos precursores dos mesmos, ambos de grau alimentício, gerado no estabelecimento 
industrial que elabora embalagens, artigos precursores e/ou alimentos. Não se trata dos resíduos sólidos 
domiciliares.

#3 “Scrap” (Aparas de processo): PET de grau alimentício que não está contaminado nem degradado, que se pode 
reprocessar com a mesma tecnologia de transformação que o originou, e que pode ser utilizado para a fabricação 
de embalagens e materiais destinados a entrar em contato com alimentos.

#4 Procedimento de validação normalizado (“challenge test” ou equivalente): protocolo de análises destinado 
a avaliar a eficiência de eliminação de contaminantes pelo modelo da tecnologia de reciclagem física e/ou 
química utilizado para processar o PET pós-consumo e/ou de descarte industrial. O mesmo está estabelecido e 
reconhecido no Brasil pela ANVISA e pelo Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, pela European Food 
Safety Authority (EFSA), pela Direção Geral de Saúde e Proteção dos Consumidores (Directorate General of 
Health and Consumer Protection) da Comissão Europeia, pelas Autoridades Sanitárias Competentes dos Estados 
Membros da União Europeia, ou por aquele que no futuro seja consensuado no âmbito do MERCOSUL, conforme 
RDC #20 de 2.008.

#5 Os registros necessários, devem atender, dependendo dos casos as RDCs 22, 23, 27, 51, 56 e 326 da 
ANVISA.

#6 Resina PET virgem, não necessita de registro, porém, devem satisfazer a Portaria #105 de 1.999.

#7 Resina PET virgem importada, deve satisfazer a Portaria #105 de 1.999. Esse material tem que ser submetido 
aos ensaios de migração total,específica de monômeros, aditivos, metais e aminas aromáticas de acordo com 
as resoluções 51/2010, 52/2010, 56/2012 e 326/2019. Essas análises serão feitas na embalagem produzida por 
essas resinas.”

#8 Há necessidade de registro, conforme Resolução ANVISA #105 de 1.999, item 10. Esse material tem que ser 
submetido aos ensaios de migração total e específica de monômeros, aditivos, metais e aminas aromáticas de 
acordo com as resoluções 51/2010, 52/2010, 56/2012 e 326/2019, nos moldes do que já é exigido da resina 
nacional. Essas análises serão feitas na embalagem produzida por essas resinas.

#9 Registro junto à ANVISA (ou de Autoridade Sanitária Competente e validada no MercoSul), do fabricante dos 
materiais precursores como preformas, chapas, filmes e embalagens para contato com alimentos, produzidas 
com resina PET PCR e devem atender a Portaria #105 de 1.999 da ANVISA, RDC 20 de 2.008, RDC 22 de 2.000, 
RDC 23 de 2000, esse material tem que ser submetido aos ensaios de migração total,específica de monômeros, 
aditivos, metais e aminas aromáticas de acordo com as resoluções 51/2010, 52/2010, 56/2012 e 326/2019, como 
as preformas, precursores e/ou embalagem nacional. Essas análises serão feitas na embalagem produzida por 
seus produtos precursores.”

#10 O importador, antes de iniciar o processo de importação das Preformas e/ou outros precursores, deve 
sempre solicitar os laudos e declarações que garantam o atendimento à legislação Brasileira. Ele deve verificar se 
os documentos enviados pelo fabricante das Preformas e/ou outros precursores, são adequados e suficientes 
para a importação. Isso implica em conhecimento da legislação e análise crítica desses documentos que devem 
considerar fatores importantes como: composição do material, resultados de migração e métodos utilizados para 
análise, conforme trata a Resolução da Vigilância Sanitária RDC 22/2000). Também é importante que os ensaios 
sejam realizados em laboratório reconhecido pela ANVISA e com a ISO 17025.

Legenda do Fluxograma de PET Virgem ou PCR  
para Embalagens em Contato com Alimentos



12Nota Técnica 
ABIPET 0920Documento atualizado em: 30/11/2020

Agradecimentos: 

Ao CETEA: Nosso sincero 
agradecimento ao apoio técnico e 
aos diversos esclarecimentos, tanto 
sobre os tópicos desse documento 
como durante todo nosso histórico de 
parceria com esse importante Centro 
de Tecnologia. 

Aos Associados: Por todo 
conhecimento e domínio da 
tecnologia de produção sempre à 
disposição da ABIPET, agradecemos 
aos associados de todas as 
categorias pelo seu imprescindível 
suporte às atividades que reforçam e 
expandem a presença da embalagem 
PET no mercado brasileiro e mundial.


	Marcador 1

