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RESUMO: Objeto da pesquisa: defronte as questões ambientais mundiais a 
pesquisa visa demonstrar os benefícios na mudança do modelo econômico 
linear para o circular, compreendendo este sistema como o melhor para o 
aprimoramento da vida útil dos recursos naturais que contribuirá com a redução 
dos impactos nos ecossistemas, beneficiando todas as gerações. Desta feita, 
considerando que o tema é pouco debatido no Brasil, bem como que, em âmbito 
nacional a economia é significativamente voltada à extração da matéria-prima, 
sem priorizar a sua reutilização, imprescindível a abordagem acadêmica a fim de 
incitar a reflexão sobre o alcance destas estratégias no país. Justificativa da 
relevância: o art. 225 da Constituição brasileira elenca o meio ambiente como 
direito inerente à dignidade da pessoa humana, sendo objeto de proteção 
especial e integral por ser direito desta e das gerações futuras um ambiente 
equilibrado, motivo pelo qual o dispositivo impõe ao Poder Público e à 
coletividade a obrigação de preservá-lo. Todavia, o modelo econômico atual 
baseia-se na Economia Linear, que consiste no procedimento de extração, 
transformação, consumo e descarte dos recursos naturais, não havendo 
reaproveitamento, sendo considerado insustentável e ineficiente, vez que as 
matérias-primas são recursos finitos, vinculando-se ao aumento da poluição, 
afetando diretamente o ambiente. Portanto, estabeleceu a Declaração de 
Estocolmo que a melhoria no meio ambiente converteu-se em meta imperiosa, 
equiparando-se a busca pela paz social e o desenvolvimento econômico. Desta 
feita, buscando a preservação do meio ambiente surge um modelo alternativo e 
restaurador, a Economia Circular, a qual tem por objetivo recuperar as matérias-
primas envolvidas no procedimento a fim de garantir o meio ambiente 
sustentável. Metodologia de pesquisa: optou-se pela metodologia dialética, 
buscando definir o modelo atual, pontuando suas inconsistências para então 
apresentar o modelo sustentável e eficiente, fundamentando o estudo com 
estatísticas, tendo-se por parâmetro as linhas de pesquisas conceituadas na 
esfera ambiental. Ademais, tendo em vista que o continente europeu é signatário 
no impulso para empregar o modelo econômico circular, fundamenta-se a 
presente análise com as referências da Comissão Europeia ante a pauta de 
revisão da Diretiva de Resíduos. Hipóteses: a) Considerando que a Economia 
Linear revelou-se um modelo nocivo ao meio ambiente, a sua manutenção 
impactará sobre os preços e a disponibilidade das matérias-primas, visto que os 
recursos naturais são finitos e os resíduos são inutilizados. b) A transposição 
para o modelo circular é medida imprescindível e iminente, haja vista o intuito 
desta no fechamento dos ciclos, em preservar e aumentar o capital natural, 
otimizar a produção dos recursos e fomentar a eficácia do sistema, garantindo o 



meio ambiente como direito fundamental. Resultados finais: conforme acima 
exposto, a Economia Linear é considerada insustentável e ineficiente. Assim, 
são indispensáveis políticas sociais públicas voltadas à mudança de paradigma 
para que seja proporcionada vida digna à todas as pessoas. Motivo pelo qual 
apresenta-se a Economia Circular como modelo restaurador, pois os recursos 
que a compõe são valorados e reutilizados, propondo-se uma nova forma de 
produção, visando reduzir custos, gerar valor, atrair investimentos e estimular a 
inovação. 
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