
                                  
 

           

RESPOSTAS PARA PERGUNTAS MAIS COMUNS SOBRE OS PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS MARCA FUNVERDE d2w™ 

e 

 MARCA TUDOBIODEGRADÁVEL FUNVERDE 

1) O que sobra do processo de biodegradação de embalagens e artigos biodegradáveis produzidos com 

d2w™? 

O resultado do processo de biodegradação de produtos d2w™ na presença de microrganismos aeróbios (aqueles 

que precisam de oxigênio para sobreviver) é sempre o mesmo que a biodegradação de uma fruta ou de 

produtos vegetais, naturais e orgânicos, por exemplo uma banana: O resultado sempre é Água, Dióxido de 

Carbono e Biomassa. 

2) Quanto tempo um produto fabricado com d2w™ permanece inerte cumprindo sua função como artigo ou 

embalagem? 

O tempo depende da finalidade que o produto biodegradável deve cumprir e é estabelecido pelo tipo de aditivo 

d2w™, a taxa de aditivação e o tempo que desejamos que o produto fique estável pelo tempo que queremos 

como vida útil. 

Esse tempo de vida útil do produto pode variar entre 6 meses e 3 anos, dependendo do tempo requerido de 

estabilidade, e é diminuído quanto mais luz, calor e estresse o produto fabricado com d2w™ for submetido. 

Tal qual uma banana, se conservada protegida da luz e em local fresco e seco dura mais que outra banana 

submetida ao calor, umidade, amassamento, luz etc. 

3) Quanto tempo um produto fabricado com d2w™ leva para degradar depois de descartado? 

Depois de cumprir sua função como artigo ou embalagem, o produto d2w™ pode e deve ser reciclado junto 

com os plásticos comuns não biodegradáveis. No entanto, caso venha a escapar do ciclo da coleta e se perca no 

meio ambiente, na presença de Oxigênio, o produto d2w™ começa a degradar rapidamente, passando a ser um 

material tão biodegradável quanto uma fruta. Esse processo, como acontece com a banana, é acelerado quanto 

mais luz, calor, estresse (por exemplo, vento, ondas do mar etc) for submetido o material. 

Como acontece com uma banana, não é possível estabelecer com exatidão quanto tempo um produto d2w™ vai 

levar para degradar pois isso depende de diversos fatores. Esse tempo não está previsto nas normas justamente 

por conta da dificuldade em se prever coisas que dependem de fatores variáveis e que dependem da natureza. 

Testes em condições laboratoriais mostram que a degradação de produtos d2w™ é até 200 vezes mais rápida 

que seus similares não biodegradáveis, como é o caso dos plásticos comuns e os “verdes”, nas mesmas 

condições ambientais. 

4) Quanto tempo um produto fabricado com d2w™ leva para biodegradar depois de descartado? 

As normas ABNT PE-308.01, ASTM 6954-18, entre outras internacionais preveem que o processo completo da 

biodegradação dure no máximo 2 anos em ambiente aberto, que é exatamente o ambiente onde o lixo 

plástico está abandonado, poluindo, matando a vida selvagem e gerando microplásticos. 

No entanto esse prazo tem se mostrado bem menor. Ensaios independentes e acreditados realizados com 

produtos d2w™ mostraram que depois de ter sido iniciado o processo de biodegradação ele pode levar até 120 

dias para ser biodegradado em fantásticos 90% no solo ou biodegradado em 50% em apenas 3 semanas. 

 

 

 



                                  
 

5) Artigos e embalagens produzidas com d2w™ geram microplásticos ou pó de plásticos? 

Como não é lógico dizer que a biodegradação de uma banana vá gerar micro bananas ou pó de banana, 

produtos biodegradáveis d2w™ não geram micro plástico e ou pó de plástico. As normas que o d2w™ 

cumprem estipulam a total biodegradação dos produtos. 

 

Produtos d2w™ são 100% biodegradáveis e o resultado de qualquer processo aeróbio de biodegradação no 

meio ambiente gera sempre: Água, Dióxido de Carbono e Biomassa. Como acontece com a biodegradação da 

banana. 

6) O que é, e o que está contido no d2w™? 

d2w™ é um aditivo polimérico promotor de biodegradação de artigos e embalagens em Polietileno e 

Polipropileno. 

d2w™ é composto de resina polimérica compatível com Polietileno e/ou Polipropileno, mais protetores e 

estabilizadores contra a ação de raios UV e antioxidantes comerciais, além de sal metálico de transição de 

Manganês. 

Manganês é um dos elementos mais abundantes dos solos e é um oligoelemento, ou seja, um elemento 

essencial para a vida. Todos nós precisamos de Manganês para viver e que está presente em várias vitaminas de 

uso humano e em alimentos. 

d2w™ está em conformidade para uso em embalagens em contato com alimentos e atende as resoluções da 

ANVISA, FDA e Comunidade Europeia. 

7) Quais normas de biodegradabilidade que os produtos e aditivos d2w™ atendem? 

 

d2w™ e produtos feitos com d2w™ atendem as seguintes normas de biodegradação nacionais e internacionais: 

ASTM 6954-18, ABNT PE-308.01, AFNOR, BS 8472, SASO, UAE etc. 

 

8) Aditivos e produtos fabricados com d2w™ possuem Análise de Ciclo de Vida ( ACV )? 

Sim, ACV elaborado pela Intertek segundo normas ISO, comprovam que produtos d2w™ são 75% melhores que 

os de plástico comum, ou de plásticos derivados de vegetais, quando o descarte incorreto na natureza é uma 

possibilidade real. 

9) Plásticos “Verdes “ou com logomarca “I am green“ são biodegradáveis? 

Estes plásticos não são biodegradáveis e não atendem a qualquer norma de proteção ambiental ou de 

biodegradação. 

A única diferença destes para os plásticos comuns derivados do petróleo ou gás natural é que são originados do 

Etanol derivado do milho ou cana de açúcar.  

Mas o produto final, ou seja, embalagens, sacos, sacolas, tampas, frascos etc, produzidas com este Polietileno de 

origem do Etanol é exatamente igual àquele produzido com Polietileno de origem fóssil. Não é biodegradável. 

Estes produtos não vão biodegradar e vão gerar pó de plástico ou microplásticos que já estão presentes na 

água que bebemos. 

Se o d2w™ for usado na produção de embalagens com esse Polietileno “ verde”, então a embalagem final será 

100% biodegradável em conformidade com normas. 

 

 

 

http://abnt.org.br/criterios/app/arquivos/pdf/PE-308.01_R%C3%B3tulo%20Ecol%C3%B3gico%20para%20Aditivos%20Pl%C3%A1sticos%20com%20Fun%C3%A7%C3%A3o%20Oxibiodegrad%C3%A1vel.pdf


                                  
 

10) Os produtos biodegradáveis d2w™ ou TudoBiodegradável recebem apoio de alguma ONG no Brasil? 

Sim, estes produtos biodegradáveis são apoiados pela FUNVERDE e parte dos resultados das vendas do d2w™ e 

dos produtos TudoBiodegradável é destinada ao plantio de árvores pela FUNVERDE. 

Estas árvores, frutíferas ou não, contribuem para um ar mais puro, reduzem a poluição, produzem sombra e 

água fresca quando plantadas como matas ciliares garantindo a proteção de nascentes e rios. Sequestrando CO2 

da atmosfera por décadas, estas árvores ajudam a reduzir o aquecimento global e seus efeitos desastrosos. 

11) Posso usar as logomarcas da FUNVERDE, de QUALIDADE AMBIENTAL da ABNT e outras em material de 

divulgação, publicidade, páginas na Internet, material de papelaria etc? 

Sim, desde que sempre esteja relacionado ao aditivo e produto biodegradável d2w™. 

 

Restando dúvidas entre em contato com RES Brasil. Será um prazer esclarecer suas dúvidas. 

(19) 3871 5185 – use@tudobiodegradavel.com.br 


