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Declaramos para os devidos fins que os componentes da formulação do produto P-Life SMC 

2360 produzido pela empresa P-Life Japan Inc. e comercializado pela  Eco Ventures Bio Plastics 

Importação e Exportação do Brasil Ltda, situado na  Rua General Lecor, n° 1.141, CEP 04213-021, 

São Paulo/SP, inscrita no CNPJ 13496721/0001-86, constam nas Listas Positivas das Resoluções 

abaixo, publicadas pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 

 

• Resolução RDC nº 56, de 16 de novembro de 2012 que “dispõe sobre a Lista Positiva de 

monômeros, outras substâncias iniciadoras e polímeros autorizados para a elaboração de 

embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos”;  

 

•  Resolução RDC nº 326, de 03 de dezembro de 2019 que “dispõe sobre Regulamento Técnico 

sobre Lista Positiva de Aditivos para Materiais Plásticos destinados à Elaboração de Embalagens 

e Equipamentos em Contato com Alimentos”. 

 

 

O produto P-Life SMC 2360 pode ser utilizado para todos os tipos de alimentos e não possui 

substâncias com restrição de uso (LME). 

 
 
Reiteramos ainda que, para o atendimento completo da legislação em vigor, os artigos fabricados 

com o produto P-Life SMC 2360 devem ser submetidos aos ensaios de migração total, em atendimento 

à RDC n° 51 de 26 de novembro de 2010, e migração específica de metais, avaliação de substâncias 

que conferem cor e migração de aminas aromáticas primárias, quando pertinente, em cumprimento à 

RDC n° 52 de 26 de novembro de 2010 e RDC n° 326 de 03 de dezembro de 2019. 

 
 

 

 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/9ed8b1804d8b6c3daa51ebc116238c3b/ALIMENTOS+RESOLU%C3%87%C3%83O+RDC+n.+56%2C+DE+16+DE+NOVEMBRO+DE+2012.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/0cbc4d804d8b67e6a9f7e9c116238c3b/ALIMENTOS+RESOLU%C3%87%C3%83O+-+RDC+N%C2%BA+17%2C+DE+17+DE+MAR%C3%87O+DE+2008.pdf?MOD=AJPERES
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As informações declaradas neste documento são restritas exclusivamente ao produto P-Life 

SMC 2360, não sendo aplicáveis a outras composições ou a quaisquer modificações em sua formulação.   

 
Esta declaração é válida enquanto não ocorrer modificações nas legislações mencionadas. E foi 

emitida com base nas informações fornecidas pelo importador Eco Ventures Bio Plastics, sendo de 

sua responsabilidade a veracidade das mesmas. 

 

 

 

 

Barueri, 16 de março de 2020. 
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Renata Rodrigues de Souza 
Coordenadora Técnica 

 
Alessandra Shimizu 

Gerente de laboratório 

 

 

 


