
Antilhas aposta em "embalagens verdes" 
 
 
A Antilhas Soluções Integradas para Embalagens está se preparando para lançar, ainda no 
final deste ano, uma embalagem plástica degradável e biodegradável para as ações de Natal 
de O Boticário. 
 
Segundo a Antilhas, é a primeira vez no Brasil que esse tipo de embalagem, ecologicamente 
correto, é produzido em escala industrial, com tiragens na casa dos milhões de unidades. 
Por sua vez, O Boticário também poderá brandir um pioneirismo: ele será a primeira rede de 
lojas de perfumaria e cosméticos no mundo a utilizar esta tecnologia em suas embalagens. 
 
O desenvolvimento dos envoltórios ambientalmente responsáveis foi possível através do uso 
de aditivos que, agregados ao processo de fabricação dos plásticos comuns, tornam o 
produto final degradável e biodegradável. Tal agente acelerador de degradação é fornecido à 
Antilhas pela RES Brasil, empresa que representa, distribui e licencia o uso do produto, 
importado da Itália. 
 
Tecnicamente, a explicação da ação do aditivo é simples. Ele enfraquece as ligações entre as 
moléculas de carbono e hidrogênio que formam o filme plástico, fazendo com que o material 
comece a se degradar sob condições comuns do meio ambiente ao ser descartado. Após a 
degradação, os pequenos fragmentos moleculares resultantes serão mais facilmente 
digeridos pelas bactérias e fungos existentes na natureza. 
 
Uma vez quebradas as cadeias de carbono e hidrogênio do plástico aditivado, os átomos de 
carbono livres se ligam ao oxigênio da atmosfera formando dióxido de carbono. Os átomos 
de hidrogênio livres se ligam também ao oxigênio, formando água. Essas são as mesmas 
substâncias que os seres vivos exalam na respiração. Desta forma, os fragmentos são 
rapidamente absorvidos na natureza, eliminando o descarte em aterros sanitários e 
deixando de poluir rios, lagos e oceanos. Segundo a Antilhas, essas propriedades não 
alteram nenhuma das características originais do plástico comum, fazendo com que os 
produtos finais aditivados sejam também totalmente recicláveis. 
 
Enquanto o plástico comum, sem um destino adequado, leva até 100 anos para se 
decompor, o plástico degradável inicia sua decomposição em até 18 meses após a 
fabricação. Alguns fatores externos como luz solar, calor, umidade e stress na embalagem 
atuam como estimulantes do agente acelerador de degradação, fazendo com que sejam 
necessários cuidados especiais na armazenagem da embalagem por longos períodos. O 
tempo de decomposição ainda pode ser regulado de acordo com a finalidade do produto. 
 
A Antilhas ressalta que as embalagens plásticas biodegradáveis são tão resistentes quanto 
as tradicionais 
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