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Introdução 
 

Apesar de ter sido publicado em 14 janeiro de 2011 o Regulamento 
nº 10 sobre materiais e objetos de plástico em contato com alimentos 

é pouco conhecido. Este Regulamento teve sua origem no 
Regulamento nº 1935/2004, que estabelece os princípios gerais para 

eliminar as diferenças entre as legislações dos Estados-Membros no 
que diz respeito aos materiais em contato com os alimentos. O artigo 

5º, nº 1, desse Regulamento prevê a adoção de medidas específicas 

para grupos de materiais e objetos e descreve em pormenor o 
procedimento de autorização de substâncias em nível da União 

Europeia, quando uma medida específica inclui uma lista de 
substâncias autorizadas. O Regulamento nº 10 estabelece normas 

específicas a aplicar na utilização em segurança de materiais e 
objetos de matéria plástica e revoga a Diretiva 2002/72/CE da 

Comissão, de 6 de agosto de 2002, relativa aos materiais e objetos 
de matéria plástica destinados a entrar em contato com os gêneros 

alimentícios. 
 

Objetivo 
 

Sumarizar o Regulamento nº 10 da União Europeia. 
Regulamento nº 10, de 14 de janeiro de 2011 "Em materiais e 

objetos de plástico a entrar em contacto com os alimentos". 

 
Exceção 

 
Plásticos como resinas de troca iônica, as borrachas e os silicones não 

estão dentro do âmbito do presente regulamento. 
Plásticos são feitos de monômeros ou outras substâncias iniciadoras, 

que reagem quimicamente a uma estrutura macromolecular, o 
polímero constitui a componente estrutural principal dos plásticos. O 

polímero é uma substância de peso molecular elevado e inerte. Como 
substâncias com peso molecular superior a 1000 Da, geralmente não 

podem ser absorvidas pelo organismo, o risco potencial para a saúde 
é mínimo. 

 
 



Abrangência 

 
Risco potencial para a saúde pode ocorrer a partir de resíduos de 

monômeros ou da incompleta reação de outras substâncias 

iniciadoras ou de aditivos de baixo peso molecular, que são 
transferidos para os alimentos através de migração de material de 

plástico em contato. Portanto, os monômeros, outras substâncias 
iniciadoras e aditivos devem ser de risco avaliado e autorizados antes 

da sua utilização no fabrico de materiais e objetos plástico. 
 

Suposição do consumo 
 

A demonstração de conformidade pode ser baseada em ensaios de 
migração. 

A definição de limites de migração leva em conta uma suposição 
convencional de que 1 kg de alimento é consumido diariamente por 

uma pessoa de 60 kg, de peso corporal e que o alimento é embalado 
em um recipiente cúbico de 6 dm2, superfície liberando a substância. 

 

Estabelecimento das condições 
 

O ensaio de migração deve ser feito nas piores condições de contato 
previsíveis. 

Como os ensaios de migração são uma questão muito complexa, 
essas regras básicas podem, no entanto, não estar totalmente 

previsíveis neste Regulamento. 
 

Conteúdo do Regulamento 
 

O regulamento nº 10 tem 6 capítulos e 6 anexos: 
 

Capítulo I: Disposições gerais 
 

Capítulo II: Requisitos de composição 

 
Capítulo III: Disposições específicas para certos materiais e objectos 

 
Capítulo IV: Declaração de conformidade e documentação 

 
Anexo II: Restrições de materiais e objetos 

Contém os limites de migração específica para: bário, cobalto, cobre, 
ferro, lítio, manganês e zinco 

 
Anexo III: simulantes de alimentos 

 
Tabela 1: Lista de simulantes alimentares 



 

Tabela 2: Atribuição dos simulantes de alimentos por categoria 
específica de alimentos 

Com oito categorias de alimentos: bebidas, cereais, chocolate, frutas 

e vegetais, gorduras e óleos, produtos de origem animal e ovos, 
produtos lácteos e produtos diversos. 

 
Anexo IV: Declaração de conformidade 

 
Anexo V: A verificação de conformidade 

 
Capítulo 1: Teste de migração específica de materiais e artigos já em 

contato com os alimentos 
 

Capítulo 2: Teste de migração específica de materiais e artigos que 
não estão em contato com os alimentos 

 
Tabela 1: Tempo de contato 

 

Tabela 2: Temperatura contato 
 

Capítulo 3: Teste de migração total 
 

Tabela 3: Condições de teste normalizadas 
 

Capítulo 4: Fatores de correção aplicados quando se comparam os 
resultados dos testes de migração com os limites de migração 

 
Anexo VI: As tabelas de correspondência 


