
 

 

 

 

 

 

Este é o Selo Verde que representa a marca da tecnologia d2w™, que é um 
aditivo polimérico promotor de biodegradação de artigos e embalagens em 
Polietileno e Polipropileno certificado pela ABNT no âmbito da Rotulagem 
Ambiental, programa certificado pelo INMETRO – Certificado nº 365.001/14.  

ONG reconhecida nacionalmente por sua atuação no combate à poluição 
plástica, realiza plantio de árvores e recomposição de matas ciliares. Produto 
biodegradável d2w™ é reconhecido e recomendado desde 2004 pela FUNVERDE.  
Essa aprovação e reconhecimento pela FUNVERDE aconteceram depois de todas 
as provas de eficácia, segurança, biodegradabilidade e reciclabilidade terem sido 
aprovadas pela ONG. Produtos biodegradáveis d2w™ podem levar impressa a 
logomarca da FUNVERDE. 

O Instituto IDEAIS é uma associação civil sem fins econômicos, e é uma entidade 
brasileira certificadora dos plásticos biodegradáveis por processo de oxidação, 
filiada à OPA e apoiada pela FUNVERDE. O Instituto emite certificação para 
produto e para fabricantes de produtos plásticos biodegradáveis produzidos com 
tecnologias e insumos certificados pela OPA e ABNT. d2w™ é tecnologia e insumo 
certificados pelo IDEAIS. Produtos biodegradáveis fabricados com d2w™ podem 
levar impressa a logomarca do IDEAIS. 

Entidade certificadora internacional e autoridade nos assuntos relacionados a 
plásticos biodegradáveis por processo de oxidação. d2w™ é tecnologia e insumo 
certificado pela OPA. Produtos biodegradáveis fabricados com d2w™ podem 
levar impressa a logomarca da OPA.  
A OPA também nos certifica como fabricantes homologados. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o único membro no Brasil 
autorizado pela GEN e desenvolveu norma relacionada a tecnologia e aditivos 
que promovem a biodegradação de plásticos por processo de oxidação.  
A norma ABNT PE 308.01 vai além da simples constatação da degradação, 
biodegradação e ausência de resíduos nocivos dos plásticos biodegradáveis, 
englobando também uma completa análise de ciclo de vida dos insumos, 
segundo normas ISO, que considera o produto certificado desde o berço até o 
final de sua vida útil.  
d2w™ é insumo e tecnologia certificado em conformidade com a norma ABNT 
PE-308.01, acreditada pela internacional GEN. Sendo a única tecnologia de 
produtos biodegradáveis habilitada a utilizar o selo ecológico verde, tipo I, 
autorizada pela ABNT nos produtos fabricados com d2w™. 

O que é preciso saber sobre produtos biodegradáveis e a 

tecnologia d2w™? 

A            está autorizada a utilizar os selos abaixo: 
 

O d2w® é uma tecnologia aditiva que é adicionada à resina básica de polímero durante o processo de fabricação. 
Este processo rompe a cadeia molecular e o plástico começa a degradar no final da vida útil pré-determinada. 

Após o processo de degradação, os resíduos gerados são inofensivos, sendo eles CO2, H2O e Biomassa. 
As vantagens dos plásticos compatíveis com eco d2w™ são muitas: Ele irá degradar dentro do prazo especificado, até que se 

degrade é tão forte e útil como o plástico convencional, é um produto com aprovação para contato com alimentos e não 
contém metais pesados, pode ser reciclado e se degrada totalmente, não deixando resíduos nocivos. 

 

Escolhemos d2w™ em vez de outros produtos agrícolas, uma vez que não compete com as culturas alimentares. 


