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6. Resumo 
 
Estamos atualmente vivenciando uma crise socioambiental, que atinge várias 

regiões do mundo e que tende a crescer no futuro. Problemas como 

aquecimento global, superpopulação, poluição, esgotamento de recursos 

naturais estão inter-relacionados e são sintomas dessa crise. Nesse contexto, 

devemos refletir sobre os modelos que sustentam os sistemas políticos, 

econômicos, sociais e culturais que causam essa crise, buscando alternativas. 

Novos modelos para promover a transição para uma sociedade sustentável são 

necessários. Nesse sentido, um novo conceito que surgiu no campo da 

economia recentemente é o da economia circular, representando uma 

alternativa ao modelo econômico linear. A economia circular se diferencia da 

economia linear enquanto visa promover um sistema de processo circular, 

onde exista um aproveitamento e reaproveitamento sistemático de produtos 

industrializados, bens duráveis e não-duráveis ao longo do seu ciclo de vida 

(Abdalla e Sampaio, 2018). Entre os princípios estabelecidos pela economia 

circular estão a “circularidade dos materiais” onde os resíduos tornam-se 
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nutrientes nos ciclos biológicos ou técnicos, o estímulo ao uso de energias 

renováveis nos processos de fabricação industrial e a promoção da diversidade 

como o “fortalecimento de sistemas biológicos e industriais, valorizando 

materiais, processos e soluções específicos a cada situação” (Abdalla e 

Sampaio, 2018: 91). Dessa forma, políticas públicas voltadas à implementação 

da economia circular são cruciais para a transição para padrões de 

desenvolvimento mais compatíveis com a sustentabilidade, induzindo os 

agentes econômicos a modificarem suas práticas (BARBIERI, 2019). Por meio 

de uma pesquisa bibliográfica, será analisado como as políticas públicas 

voltadas à promoção da economia circular podem auxiliar na redução de 

problemas ambientais vinculados ao modelo de economia linear, tendo como 

foco indústrias do ramo florestal. 
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