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Resumo: As demandas ambientais do Planeta correspondem às necessidades humanas e estão ligadas 
diretamente ao desempenho sócio econômico cultural e às reservas de bens e capital. Movimentos 
destas estruturas estão consumindo reservas da biosfera e somente uma Economia Circular poderá 
responder de forma a recompor indicadores realmente sustentáveis e preservar a vida. O Ecodesign 
pressupõe uma Análise de Ciclo de Vida dos materiais, produtos e serviços, provendo por maior 
tempo, valor agregado aos resíduos gerados. 
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THE IMPORTANCE OF LIFE CYCLE ASSESSMENT AND 
ECODESING ANALYSIS FOR THE CIRCULAR ECONOMY 

ESTABLISHMENT 
 
 
 

Abstract: The Planet environmental demands match the human needs and are directly linked to the 
cultural,social and economic performance and our goods and capital reserves. Those structures 
movements are consuming the biosphere reserves and only a Circular Economy may respond in order 
to compose a truly sustainable indicators and preserve life. The Ecodesign requires a Life Cycle 
Assessment of materials, goods and services, providing for longer, added value to the generated 
waste. 
Keywords: Circular Economy, Life Cycle Assessment, Ecodesign, Waste. 
 
1. INTRODUÇÃO  

O modelo de produção baseado em retirar matérias-primas da natureza, processá-las, 
ofertar produtos ou serviços ao consumidor e descartar os resíduos remanescentes constitui uma forma 
de economia linear em que a utilização dos recursos é parcial e mal administrada. Através de 
exigências de mercado, de restrições da legislação e da necessidade de preservar recursos não 
renováveis, esta forma linear, ineficiente do ponto de vista material e energético, vem sendo 
substituída por uma destinação adequada dos resíduos gerados, preservando materiais valiosos e 
inserindo uma Economia Circular - EC e regenerativa que apoia o crescimento sustentável (ELLEN 
MACARTHUR FOUNDATION, 2015a). 

Para implementar a EC nas plataformas de negócios é fundamental o aprimoramento de 
pesquisas, do desenvolvimento tecnológico e do benchmarking como instrumentos que propiciam a 
criação de produtos, embalagens, processos de fabricação e serviços mais adequados à realidade 
mundial e às demandas sustentáveis do mercado consumidor. Neste viés, algumas ferramentas têm 
sido adotadas para conferir propriedade e confiabilidade à produção de bens e serviços sustentáveis, 
dentre as quais pode-se destacar com relevância expressiva a Análise de Ciclo de Vida - ACV, o 
Design e sua evolução - o EcoDesign e a Produção mais Limpa - PmaisL. 

 
2. OBJETIVO E METODOLOGIA 
 O objetivo deste artigo é abordar a importância da ACV e do EcoDesign como 
instrumentos contemporâneos que juntos, podem contribuir gerando dados quantitativos e qualitativos; 
como meios para indicar exatamente onde se podem implementar ações nevrálgicas para uma 
Economia participativa, consciente e regenerativa. 

Uma pesquisa bibliográfica e exploratória foi realizada para caracterizar tópicos 
relevantes, suas classificações e definições pertinentes. Foi feita uma revisão da literatura atual 
integrando conceitos à natureza da pesquisa com procedimentos metodológicos direcionados a uma 
pesquisa qualitativa descritiva, onde as informações obtidas não podem ser quantificáveis e os dados 
obtidos são analisados indutivamente, com interpretação dos fenômenos e atribuição de significados. 
 
3. O MULTIPLURALISMO CONCEITUAL APLICADO À SUSTENTABILIDADE  

Historicamente, a Organização Não Governamental (ONG) denominada Clube de Roma, 
constituiu um grupo de pesquisadores liderados por Dennis L. Meadows (PORTAL EDUCAÇÃO, 



 

 

2012). Em 1972 este grupo encomendou um relatório elaborado por cientistas do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) abordando temas relacionados ao meio ambiente e aos recursos naturais, 
propondo a utilização do princípio de desenvolvimento sustentável para pautar as ações no mundo, 
salientando que os recursos naturais no Planeta Terra são finitos. Este relatório denominado ‘Os 
Limites do Crescimento’, vendeu mais de 12 milhões de exemplares e foi traduzido para 30 idiomas, 
tornando-se um dos documentos mais vendidos sobre meio ambiente no mundo. O referido relatório 
demonstrou, por meio de programas computacionais, que a utilização indiscriminada dos recursos 
naturais tende a entrar em colapso se ‘modificações nas atitudes do ser humano não forem iniciadas 
imediatamente’. Os efeitos do crescimento populacional e do consumo de matérias-primas e energia 
foram previstos juntamente com a crise do petróleo nos anos 1970 e encorajaram estudos mais 
detalhados, focados na otimização da gestão dos recursos energéticos. 

Em continuidade, o conceito da Produção mais Lima (PmaisL) foi gradualmente sendo 
adaptado aos processos de produção, objetivando a conservação de matérias-primas e de energias, 
eliminando materiais tóxicos e reduzindo a quantidade e toxicidade de todas as emissões e resíduos 
antes de deixar o processo. No caso de produtos, a PmaisL reduz o impacto ambiental ao longo do 
ciclo de vida de um produto, desde a extração de matérias-primas até a disposição final. Para os 
serviços, a PmaisL conduz a incorporação das preocupações ambientais à concepção e à prestação de 
serviços, avaliando sempre as melhores opções dentre as tecnologias disponíveis. 

A PmaisL está relacionada a vários outros conceitos de gestão ambiental (Van Berkel, 
2000). A Figura 1 mostra um esquema onde as posições relativas dos principais conceitos de gestão 
ambiental estão organizadas em relação a: 

• categorias de impacto ambiental abrangidos, se uma categoria de impacto ambiental 
alvo é single' ou multi; 

• primeira motivação para a estratégia de gestão ambiental, onde a divisão é feita 
entre a regulamentação ambiental ou de auto responsabilidade corporativa como os principais 
impulsionadores; 

• abordagens reativas contra as preventivas, ou seja, se a estratégia ambiental aborda o 
desperdício e a poluição, uma vez geradas ou visa prevenir sobras de materiais, emissões tóxicas e 
geração de resíduos; e, 

• foco observando-se o conceito de gestão ambiental está centrado nos fluxos de resíduos, 
nas instalações da estrutura de produção ou ciclos de vida dos produtos. 

 
Figura 1 - Produção mais Limpa em relação a outros aspectos de gerenciamento ambiental  

 Fonte: adaptado de Van Berkel, 2000 



 

 

 
A utilização destas ferramentas de forma isolada ou em conjunto, permite melhorias 

contínuas nos processos produtivos, sendo objeto de estudos de vários organismos internacionais, 
nacionais e de publicações acadêmicas, os quais preconizam a sustentabilidade como prática 
multidisciplinar, cuja aplicabilidade depende de análises minuciosas contínuas dos múltiplos fatores 
que compõem cada etapa de um processo. 

 
4. O USO DOS RECURSOS NATURAIS E A ECONOMIA MUNDIAL 

A população mundial chegará perto dos 10 bilhões de habitantes em 2050, contra 7,3 
bilhões em 2015, segundo uma análise bianual do Instituto Francês de Estudos Demográficos (INED, 
2015). Esta população irá requerer um aporte de recursos necessários a sua sobrevivência. A prática do 
provimento de bens e serviços ao longo dos anos, promoveu a ideia de que existem recursos para todos 
e um planeta extra à disposição. Segundo Harvey (2014), após a década de 1970, caracterizada pela 
disseminação de diversas tecnologias responsáveis pela crescente produtividade, pela aceleração dos 
fluxos de capitais e comerciais e pelo aprimoramento logístico, os produtos começaram a circular com 
maior rapidez, propiciando um consumo contínuo e comumente displicente, manifestado pela prática 
da fácil aquisição e resultando em uma imensa ‘coleção de mercadorias’. O consumo, muitas vezes 
descontrolado, promove a geração de resíduos e impactos como o declínio da saúde humana, da 
fertilidade do solo, do equilíbrio das florestas, rios e oceanos, aplicando uma pressão acumulada aos 
ecossistemas.  

A capacidade dos ecossistemas em produzir os recursos úteis necessários e absorver os 
resíduos gerados pelas populações é definida como Biocapacidade pela WWF (2015). Aplica-se 
atualmente a metodologia da Pegada Ecológica, expressa em hectares globais (gha), que compara 
diferentes padrões de consumo e verifica se estão dentro da capacidade ecológica do planeta, 
contabilizando a pressão do consumo das populações sobre os recursos naturais biológicos renováveis 
(grãos, vegetais, carne, peixes, madeira, fibras, energia renovável, dentre outros), segmentados em 
agricultura, pastagens, florestas, pesca, área construída, energia e a absorção de dióxido de carbono - 
CO2. Importante ressaltar que toda a atividade ou organização emite uma quantidade de 
carbono expressa em kgCO2 ou tCO2, denominada Pegada de Carbono, sendo esta, uma parte da 
Pegada Ecológica. A Pegada de Carbono representa as áreas terrestres e oceânicas necessárias à 
retenção das emissões de CO2 oriundas da queima de combustíveis fósseis e da produção de cimento. 
A Pegada de Carbono da humanidade aumentou 11 vezes desde 1961 e atualmente representa 54% da 
Pegada Ecológica, conforme mostrado na Figura 2. A redução deste percentual é o passo mais 
importante que a humanidade pode tomar para frear a extinção das populações e conviver dentro das 
possibilidades de suprimento da Terra.   



 

 

Figura 2 - Pegada de Carbono e Câmbios Climáticos 

 Fonte: Global Footprint Network, 2015 
 

O Planeta registra a produção de gases naturalmente presentes na atmosfera e a produção 
dos chamados gases antropogênico do efeito estufa, conhecidos por Gases do Efeito Estufa (GEE), 
cuja composição é basicamente CO2, CH4, N2O, CFCs, HFCs, PFCs e SF6, os quais são medidos em 
gramas de CO2 equivalente e representam a quantificação das emissões e seus respectivos impactos na 
composição da aerosfera. O aumento dos GEE na atmosfera terrestre é um fenômeno de perturbação 
climática continuada cuja consequência direta é o aquecimento global. 

As emissões de GEE preconizados pelo Protocolo de Kyoto aumentaram em 80% desde 
1970 e 30% desde 1990, num total de 49 Giga toneladas de CO2 equivalente (gCO2eq) em 2010 e sob 
as perspectivas atuais, a tendência de emissões globais de mais de 2,2% ao ano entre 2000 e 2010, o 
aumento da temperatura média global deve chegar entre 3,7°C a 4,8°C até 2100.  

De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change  (IPCC, 2015), um 
aquecimento global superior a 2°C aportaria graves consequências ao Planeta, entre as quais, o 
aumento do número de eventos climáticos extremos. Em Copenhagen - 2009, os países declararam sua 
determinação de limitar o aquecimento global em 2°C até 2100. Para limitar as concentrações 
atmosféricas a 450 ppm CO2 eq até 2100 e alcançar a objetivo de manter o aquecimento global abaixo 
de 2 °C, especialistas estimam que os GEE precisam ser reduzidos entre 40 a 70% até 2050 (usando 
como referência o ano de 2010) e que a neutralidade de carbono (emissões zero - 0g CO2 eq) deve ser 
alcançada até o final de 2100. 

Corroborando com o controle e minimização na geração dos GEEs, o Sustainable 
Innovation Forum 2015, que é a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP21) realizada 
em Paris, com o objetivo de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, na tentativa de 
limitar em 2oC o aquecimento da atmosfera até o ano de 2100, em comparação aos níveis pré-
industriais, foi abordado o tema da Economia Circular e dos câmbios climáticos no painel Cirrcular 
economy and climate change: which public policies for the 2°C challeng?. No tópico da discussão 
esteve o papel dos Estados e agentes econômicos no apoio da Economia Circular, a fim de atingir a 
meta de 2°C. As ações de redução desempenham um papel importante a fim de reduzir os distúrbios 
climáticos. No entanto, como se espera um crescimento econômico dos países emergentes e em 
desenvolvimento, a meta de 2°C apenas poderá ser atingida através de uma evolução de novos 
modelos de negócios. Iniciativas neste sentido foram apresentadas na reunião, fortalecendo a 
Economia Circular como prática propulsora na minimização de impactos ambientais (COP21, 2015).  

As demandas planetárias têm uma relação direta com as demandas humanas. Identificam-
se divergências quanto à maneira de implementar medidas mitigadoras, porém existe um majoritário 
consenso coincidente, através de uma ‘consciência maior’, a qual aponta para a minimização na 
geração de resíduos e das emissões atmosféricas. 



 

 

 
5. A AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 

As primeiras abordagens da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) iniciaram em 1960 nos 
Estados Unidos (EUA), quando preocupações sobre as limitações de matérias-primas e recursos 
energéticos despertou o interesse em encontrar maneiras para projetar futuras fontes de recursos. Em 
1969, os pesquisadores iniciaram um estudo interno para The Coca-Cola Company, que lançou as 
bases para os métodos atuais de análise de inventário de ciclo de vida nos EUA. O estudo comparou 
diferentes recipientes de bebidas para determinar as menores emissões para o ambiente e as que menos 
afetariam a oferta de recursos naturais, quantificou as matérias-primas e os combustíveis utilizados 
para cada recipiente, juntamente com as cargas ambientais dos processos de fabricação. O interesse em 
ACV diminuiu entre 1975 e início dos anos 1980, pois as preocupações ambientais se deslocaram para 
questões de gestão de resíduos perigosos e domésticos. Em 1988 o problema dos resíduos sólidos 
ressurgiu e a ACV surgiu como uma ferramenta para analisar os problemas ambientais. Em 1991, as 
preocupações com o uso inadequado pelos fabricantes de produtos de ACVs para fazer reivindicações 
de marketing abrangentes deixou claro que eram necessários métodos uniformes para a realização das 
avaliações. Um consenso também foi necessário sobre como este tipo de comparação ambiental 
poderia ser anunciado não enganosamente. Ao mesmo tempo, a pressão foi crescendo a partir de 
organizações ambientalistas para padronizar o ACV, o que resultou no desenvolvimento dos padrões 
na Organização Internacional de Normalização (ISO) 14000 entre os anos de 1997 a 2006. Em 2002, o 
Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas - UNEP, juntou forças com a Sociedade de 
Toxicologia e Química Ambiental - SETAC para lançar a iniciativa de Ciclo de Vida como uma 
parceria internacional (Australian Life Cycle Assessment Society - ALCAS, 2015). 

Atualmente esta iniciativa tem três programas, que visam colocar o conceito de ciclo de 
vida em prática e melhorar as ferramentas de apoio, através de melhores dados e indicadores. Eles são, 
de acordo com ALCAS (2015):    O Gerenciamento de Ciclo de Vida - GCV: que cria a consciência e melhora as 
habilidades dos gestores através da produção de informação, estabelecendo fóruns para a partilha de 
melhores práticas e realização de programas de formação em todas as partes do mundo;   O Inventário do Ciclo de Vida - ICV: é um programa que melhora o acesso global, 
a transparência e a alta qualidade de dados por ciclo de vida, viabilizando sistemas de informação 
gerados por grupos de peritos; e   A Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida - AICV: é um programa que aumenta a 
qualidade e o alcance global de indicadores do ciclo de vida, promovendo o intercâmbio de pontos de 
vista entre especialistas, cujo trabalho resulta em um conjunto de recomendações amplamente aceitas 
através da normatização, agrupamentos e atribuição de pesos.  

A ACV é uma ferramenta quantitativa que analisa produtos, processos e serviços, 
podendo ser feita ‘do berço ao túmulo’, avaliando as respectivas fases do ciclo de vida, desde a 
aquisição de matérias primas, transporte, manufatura, distribuição, uso/reuso e disposição final, e os 
impactos ambientais de cada atividade. 

Pode-se afirmar que a ACV é, de acordo com Ellen MacArthur Foundation (2015b), a melhor 
maneira de medir quanto um produto ou serviço é realmente ‘verde’. A ACV é um procedimento 
padronizado pela ISO 14040 com um plano estruturado, com regras e requisitos específicos, cujo 
relatório deve conter informação transparente, rastreável e auditável. O método de ACV tem sido 
utilizado para estruturar uma grande quantidade de dados, muitas vezes complexos, facilitando 
comparações entre alternativas de produtos, permitindo o benchmarking, priorizando investimentos 
ambientais e facilitando a inovação (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015b). 



 

 

 
6. O ECODESIGN 

O Ecodesign é a denominação que se dá ao procedimento de incorporar sistematicamente 
considerações ambientais no processo de design.  Três abordagens principais modelam o quadro e 
prática de concepção do Ecodesign: 

  O conceito de ciclo de vida dos produtos;   Diminuição dos impactos ambientais no início do processo de design; e   O Ambiente como um requisito adicional do design. 
 
Segundo a European Commission (2014), o Ecodesign propicia uma nova geração ideias e a 

oportunidade para a inovação em detrimento dos tradicionais modos de produção, hoje quase 
obsoletos.  Existem muitos pontos de intervenção no design, que se traduzem em oportunidades de 
inovação. Utilizando várias estratégias em diferentes fases do ciclo de vida para melhorar o 
desempenho ambiental é possível minimizar emissões, economizar recursos e ultrapassar a 
concorrência. 

A ACV é, portanto, um conceito do qual o Ecodesign precede para desenhar um produto, 
projetar uma construção ou um equipamento. Estes são comumente denominados ‘verdes’, mais 
verdes ainda - ‘making green greener’. 

Sintetizando, o Ecodesign propõe as novas ideias e materiais e a ACV disponibiliza os dados 
das análises métricas e medições, com intuito de projetar um produto realmente sustentável. 

 
7. A ECONOMIA CIRCULAR 

O conceito de Economia Circular (EC) vem sendo utilizado por inúmeras organizações e 
especialistas. Dentre estas, pode-se citar a precursora Ellen MacArthur Foundation (2015c) que 
publicou relatórios demonstrando que o modelo econômico linear até aquele ano, havia sido o de 
tomar, fazer, desfazer e este inferia na utilização de grandes quantidades de materiais e energia 
facilmente acessíveis e de baixo custo. Este modelo já atingiu seus limites físicos. Do ponto de vista 
macroeconômico, o que a EC propõe é que os materiais sejam utilizados de modo a maximizar seu 
valor, reduzindo a geração de resíduos e gerando benefícios econômicos, concomitante aos benefícios 
ambientais. 

A Economia Circular é uma alternativa atraente e viável para as empresas, desde sua 
concepção, mostrando a ineficiência material e energética do que se produz e também, sugerindo 
caminhos para sua transformação, o que engloba um universo de oportunidades para repensar e 
redesenhar a maneira como fazemos coisas. O Re-Thinking explora como, através de uma mudança de 
perspectiva, pode-se redesenhar a forma e o modo como a economia funciona, onde o produto pode 
ser feito para ser feito de novo, e assim realimentar o sistema com energia renovável. O relatório Re-
thinking Progress: The Circular Economy questiona e provoca a construção de uma economia 
restaurativa através da criatividade e da Eco-inovação (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 
2015c).  

Em si, a ideia da EC não é nova. O que é contemporâneo é justamente o que pode ser 
agregado em recursos, pela aplicação do design regenerativo, pela investigação através da ACV, pela 
ecologia industrial e pela biomimética (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015c), meios pelos 
quais é possível implementar uma cultura restauradora e regeneradora, com o objetivo de manter os 
componentes e materiais que compõem os produtos em sua maior utilidade e melhor valor ao longo do 
tempo.  



 

 

O diagrama da EC disponível no documento intitulado The Circular Economy - A Wealth 
of Flows (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015a) é mostrado na Figura 3: 

 Figura 3 – Diagrama da Economia Circular (adaptado de Ellen MacArthur Foundation) 

 Fonte: Ellen MacArthur Fundation, 2015b 
 

O conceito de EC distingue os ciclos de técnicos e os biológicos. Na Figura 3 pode-se 
observar a divisão do uso dos materiais na economia em dois fluxos. A corrente dos nutrientes 
biológicos, cujo destino deve ser a reincorporação nos ciclos bio-geo-químicos, se constituindo em um 
novo capital natural; e o fluxo dos nutrientes tecnológicos, os quais devem ser projetados para circular 
com o máximo de agregação de valor em ciclos sucessivos, evitando o retorno à biosfera na forma de 
disposição em aterros (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015d).  

Faz-se assim, uma distinção entre consumir e utilizar recursos, com o claro objetivo de 
trocar a extração de novas reservas pela recuperação dos materiais gerados pelas atividades 
econômicas. Na prática, a estratégia confia no uso das energias renováveis; minimiza, rastreia e 
elimina o uso de substâncias tóxicas; e reduz ou mesmo erradica, a geração de resíduos por meio de 
cuidados na etapa de projeto do produto (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015d).   
7.1 A Economia Circular na Comunidade Europeia 

 
A Comissão da Comunidade Europeia (União Europeia - UE) adotou um ambicioso 

pacote da Economia Circular, o qual inclui a revisão das propostas legislativas em matéria de resíduos 
com o objetivo de estimular a transição da Europa para uma economia circular que irá impulsionar a 
competitividade global, promover o crescimento económico sustentável e gerar novos empregos. 

Este pacote estabelece um programa concreto de ação, com medidas que abrangem todo o 
ciclo de vida: da produção e do consumo à gestão de resíduos e o mercado de matérias primas 
secundárias.  Dentre as ações propostas está a de fechar o ciclo dos ciclos de vida dos produtos através 
de uma maior reciclagem e reutilização, trazendo benefícios tanto para o meio ambiente como para a 
economia. 

As propostas legislativas foram revistas e algumas, já adotadas, definindo metas claras na 
redução de resíduos e estabelecendo um caminho confiável a longo prazo para a gestão de resíduos e 
reciclagem. Os elementos chave das propostas incluem: 

• Reciclagem de 65% dos resíduos urbanos até 2030; 



 

 

• Reciclagem de 75% dos resíduos de embalagens em 2030; 
• Redução do aterro de resíduos até no máximo 10% do total coletado até 2030; 
• A proibição de deposição em aterro de resíduos recolhidos separadamente; 
• Promoção de instrumentos econômicos para desencorajar a deposição em aterros; 
• Definição de um método simplificado, melhorado e harmonizado para o cálculo das 

taxas de reciclagem em toda a UE; 
• Medidas concretas para promover a reutilização e estimular a simbiose industrial, 

transformando uma indústria do subproduto em matéria-prima de outra indústria; 
• Incentivos econômicos a produtores, incentivando-os a colocar no mercado produtos 

verdes, dando suporte à recuperação e à reciclagem (por exemplo, embalagens, baterias, equipamentos 
elétricos e eletrônicos, veículos).  

A economia circular oferece uma oportunidade para reinventar a economia europeia, 
tornando-a mais sustentável e competitiva, pois permitirá a máxima do win-win, ou seja, do ganha- 
ganha, raramente possível nos competitivos negócios a curto prazo. Dentre os benefícios às empresas, 
indústrias e cidadãos europeus, pode-se citar alguns: 

• Economia de 600 bilhões de euros para empresas da UE, o equivalente a 8% do seu 
volume de negócios anual; 

• Criação de 580 mil postos de trabalho; e 
• Redução das emissões de carbono da UE em até 450 milhões de toneladas por ano. 
A Ellen MacArthur Foundation (2015d) propõe a substituição de fatores de produção 

escassos (recursos materiais e energéticos), por outros ilimitados (como o trabalho), proposta que traz 
evidentes benefícios econômicos à sociedade, principalmente no contexto europeu de alto 
desemprego.  
7.2 A Eco-inovação na Comunidade Europeia 

 
O conceito de Eco-inovação (EUROPEAN COMMISSION, 2015a) remete a todas as formas de 

inovação, tecnológica ou não, que criam oportunidades de negócios e beneficiam o ambiente, evitando 
ou reduzindo o impacto ao meio ou otimizando a utilização dos recursos. A eco-inovação está 
estreitamente relacionada com o modo de utilização dos recursos naturais e os padrões de produção e 
consumo, e também com os conceitos de eco eficiência, e eco indústria. A eco inovação encoraja 
empresas transformadoras a passarem de soluções do tipo ‘fim de linha’ para abordagens ‘em circuito 
fechado’, minimizando os fluxos de materiais e de energia através da mudança dos produtos e dos 
métodos de produção, proporcionando assim vantagens a muitas empresas e setores industriais. 

A União Europeia criou uma série de instrumentos, centrados na inovação e na iniciativa 
empresarial, para incentivar o investimento em processos e tecnologias respeitadores do ambiente. O 
programa irá disponibilizar um total de 430 milhões de euros para a promoção da eco-inovação, 
distribuídos através de financiamentos e incentivos fiscais. Perto de 200 milhões de euros serão 
aportados a projetos de reprodução da eco-inovação no mercado, dirigidos aos setores comerciais 
(EUROPEAN COMMISSION, 2015b). 

Outra fonte de financiamento de serviços e tecnologias ambientais é o programa LIFE+ da UE. 
Este programa cofinancia projetos de desenvolvimento e demonstração de abordagens, tecnologias, 
metodologias e instrumentos inovadores, dirigidos fundamentalmente ao setor público (EUROPEAN 
COMMISSION, 2015c). 

Neste caminho, a iniciativa mais arrojada é o programa da UE para a investigação e a inovação, 
denominado Horizonte 2020, que transcorre desde 2014 até 2020 com uma reserva de orçamento de 
80.000 milhões de euros e é o instrumento financeiro da iniciativa ‘União da inovação’ que irá apoiar 
a investigação, a demonstração e a introdução no mercado para novas soluções (EUROPEAN 
COMMISSION, 2015c). 

 



 

 

7.3 Práticas reconhecidas na União Europeia 
 

Algumas práticas de economia circular na União Europeia, aplicadas a produtos e 
projetos corporativos, podem exemplificar a eficácia da utilização conjunta da ACV e do Ecodesign, 
resultando em produtos eco-inovadores que demonstram melhor performance, melhor aerodinâmica, 
menor consumo de energia, menor impacto ambiental, menor dependência na utilização de 
combustíveis fósseis com redução nas emissões atmosféricas e maior facilidade na desmontagem, 
permitindo que os materiais sejam reciclados, reutilizados ou recuperados, incentivando desta forma, a 
Economia Circular que promove o crescimento do setor de Prestadores de Serviços Ambientais - 
PSAs. 

Um exemplo que pode ser mencionado é a fábrica de automóveis Renault, a qual requer 
uma grande quantidade de componentes de alto valor agregado e materiais. Os veículos são 
construídos para durar e projetados para uma fácil reparação. É por isso que também é o produto 
perfeito para reutilização, remanufatura e reciclagem ao longo de vários ciclos de uso. A Renault tem 
trabalhado para minimizar todos os impactos de seus veículos ao longo de sua vida útil, desde a 
concepção, produção, utilização e reciclagem. O objetivo é a abordagem global da ACV para reduzir a 
pegada ambiental dos seus veículos, utilizando recursos de forma mais eficiente e eficaz possível. A 
economia circular oferece a estrutura para permitir esta inovação do ponto de vista da produtividade e 
do trabalho de PSAs homologados que fazem a reinserção de recursos materiais e peças na cadeia 
produtiva. 

Outro caso a ser citado, são os estudos realizados na França, nas frotas de abastecimento 
de alimentos que utilizam a ACV e o Ecodesign para minimizar emissões ao longo de toda a cadeia de 
valor dos produtos, permitindo identificar oportunidades de melhorias. Esta combinação oferece uma 
oportunidade para melhorar substancialmente a Ecoeficiência, com detalhamento do processo de 
design em todas as multipartes interessadas da cadeia de suprimentos com o objetivo de implementar 
reduções na utilização de recursos e emissões atmosféricas nas cadeias de abastecimento. 

Mais um exemplo vem do Instituto de Energia e Pesquisa Ambiental - IFEU com sede em 
Heidelberg na Alemanha, que é um dos mais renomados institutos de pesquisa ambiental na Europa, 
com amplo conhecimento da indústria devido a várias ACVs sobre o desempenho ambiental da garrafa 
PET e da embalagem cartonada. Estudos confirmaram que, para a realidade europeia, embalagens 
cartonadas fabricadas a partir de fibras de celulose, ou seja, obtidas a partir de madeira, que é um 
recurso renovável, demonstraram um maior impacto no uso da natureza, mas em contraste com os 
recursos finitos, um fornecimento constante deste material é possível, ou seja, ter 100% dos 
fornecedores de papelão, os seus locais de conversão e escritórios de vendas certificados pode garantir 
que 100% das fibras de madeira utilizadas para produzir as embalagens cartonadas estariam 
certificadas pelo FSC - Forest Stewardship Council. Os resultados mostraram também que os 
cartonados têm melhor performance quanto aos impactos ambientais, mesmo assumindo que 50% do 
PET é reciclado.  Além disso, as embalagens cartonadas têm um potencial de redução adicional de 
20% nas emissões de CO2 usando novas estruturas de embalagem que estão em desenvolvimento. 
7.4 A Economia Circular no Brasil 

 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, criada pela Lei nº 12.305 de 2010 

(BRASIL, 2010a) e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 2010 (BRASIL, 2010b), criou como um 
dos seus principais instrumentos, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.  O Decreto nº 7.404/2010 
instituiu e delegou ao Comitê Interministerial - CI, composto por 12 Ministérios e coordenado pelo 
Ministério do Meio Ambiente, a responsabilidade de coordenar a elaboração e a implementação do 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012). A PNRS tem vigência por prazo indeterminado e 
horizonte de 20 anos, com atualização a cada 4 anos.  O Plano mantém estreita relação com os Planos 



 

 

Nacionais de Mudanças do Clima - PNMC, de Recursos Hídricos - PNRH, de Saneamento Básico - 
Plansab e de Produção e Consumo Sustentável - PPCS. 

Avaliando separadamente o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2012), o termo 
Economia Circular não é citado e o termo Economia Verde - EV é citado apenas uma vez. Cabe aqui 
considerar que existe uma diferença entre EC e EV. A grosso modo, a EV é um tipo de economia que 
busca ser sustentável através do equilíbrio entre o crescimento sócio econômico, as pessoas, a natureza 
e a preservação do meio ambiente. A EC é uma forma de EV, onde a empresa vende um produto ou 
serviço ao cliente; que, no momento que o descarta, esta mesma empresa recebe os resíduos e os 
recicla de maneira que se converta em outro produto que possa ser vendido novamente (PLANO Y 
ESCALA, 2015). 

Como a sustentabilidade tem sido um tema recorrente nas indústrias, nas universidades, 
nas escolas e no meio político, algumas premissas citadas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
(MMA, 2012) abordam a ACV e o Ecodesign abrindo indícios de que estes instrumentos sejam 
considerados e utilizados cada vez mais dentro da perspectiva ambiental brasileira. 

Quando o Plano aborda a importante e premente questão da Logística Reversa, estão 
previstos acordos setoriais que representam o ato de natureza contratual firmado entre o poder público 
e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, evidenciado a corresponsabilidade dos 
atores em todas as etapas do ciclo de vida dos produtos. 

Outra menção, é da ACV de forma a consolidar a rotulagem ambiental como instrumento 
de desenvolvimento de novos padrões de consumo e produção sustentáveis mediante a mobilização 
das forças de mercado, preconizando o aumento do número de especialistas brasileiros em rotulagem 
ambiental e do número de produtos com ACV, de forma que não seja apenas um rótulo midiático, mas 
um orientador do consumo responsável.  

Inserido no conceito da educação promotora da prática dos 3 Rs - Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar, o Plano incentiva projetos que utilizem o Ecodesign e a ecoeficiência, uma vez que estão em 
consonância com a percepção de que resíduos e, principalmente, resíduos em excesso significam 
ineficiência de processo, caso típico da atual sociedade de consumo. Este conceito envolve não só 
mudanças comportamentais, mas também novos posicionamentos do setor empresarial. 

Quanto à visão da indústria brasileira sobre a gestão de Resíduos Sólidos, consolidada em 
um documento da Confederação Nacional da Indústria - CNI, elaborado em 2014, existe tão somente, 
o comprometimento em atender a PNRS (CNI, 2014) em suas premissas básicas, especificando um 
conteúdo mínimo para a elaboração de planos corporativos de gerenciamento de resíduos sólidos. Este 
documento menciona a política de logística reversa, a ACV, a PmaisL, o Lean Manufaturing ou o 
Sistema Toyota de Produção; e quando aborda o Design para o meio ambiente comunica que a análise 
para a prevenção de resíduos no ciclo de vida de produtos e suas embalagens justifica-se devido às 
exigências estabelecidas pela PNRS para a logística reversa de produtos e embalagens descartados. A 
CNI (2014) também transcreve a citação sobre a prevenção da geração de resíduos, sendo esta mais 
efetiva quando incorporada ao projeto do produto e de sua embalagem, pois possibilita uma análise 
dos impactos durante todo o seu ciclo de vida’. O documento agrega porém, a citação de que no País, 
por mais que a prevenção na geração de resíduos já esteja sendo aplicada com sucesso por várias 
indústrias, sua aplicação durante a fase de desenvolvimento dos produtos ainda é pouco explorada 
pelas empresas’. 
7.5 Práticas reconhecidas no Brasil 

 
A International Paper, fábrica de papel, no município de Luiz Antônio - SP, foi a 

primeira da América Latina a conseguir o rótulo ambiental ‘The Flower’, considerado um dos mais 
importantes do mundo. A indicação foi feita em 2011 por meio da Associação Brasileira de Celulose e 
Papel - BRACELPA e a metodologia utilizada foi a ACV do papel fabricado, considerando desde a 



 

 

plantação das florestas de eucalipto e pinho, que são utilizadas como matéria-prima, até a etapa de 
venda do produto final aos consumidores. O processo de certificação aconteceu após uma auditoria 
realizada pela Comissão do Rótulo Ecológico da União Europeia e uma capacitação coordenada pela 
Secretaria de Comércio Exterior – SECEX do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior – MDIC (2015). 

Por sua vez, a Vale (LCA COMPENDIUM, 2015), conhecida empresa da mineração 
brasileira, concluiu em 2013 um estudo de ACV nas instalações de pelotização no Brasil. Com este 
estudo, a Vale pode ‘identificar as melhores práticas internas, que podem tornar-se uma referência 
para as questões ambientais avaliadas e ser difundido para outras unidades, bem como adicionar valor 
para sedimentar, aumentando a sua competitividade a médio e longo prazo (Vale 2013). O objetivo da 
Vale é trabalhar em uma estratégia de gestão ambiental expandindo para além das fronteiras da Vale, 
positivamente influenciando sua cadeia de fornecimento. Em 2015, a empresa continua a desenvolver 
estratégias de divulgação de ciclo de vida pensando em toda a empresa (Vale 2013). 

Na Braskem (LCA COMPENDIUM, 2015), a ACV iniciou em 2004 em dois estudos de 
ecoeficiência que promoveram melhorias na produção do PVC. Outro estudo de ecoeficiência aplicada 
levou à decisão de investir em um polímero bio-desenvolvido através do etanol de cana de açúcar 
como matéria-prima, chamado de ‘Polímero Verde TM’. Dez anos depois, mais de 30 estudos de ACV 
foram realizados. Estes são utilizados para a sustentabilidade global como um valor acrescentado aos 
produtos e também para soluções de plástico desenvolvido em conjunto com clientes diretos. 
Recentemente empresa tem utilizado a Matriz de Materialidade para desenvolver um método de ACV 
cuja avaliação de impacto serve como pontuação para ajudar na tomada de decisão corporativa sobre o 
processo, incorporando opinião das partes interessadas em um sistema de ponderação. 
8. BARREIRAS E PERSPECTIVAS 

 
Atualmente as principais barreiras a instauração uma Economia Circular no Brasul são os 

escassos programas de redução das perdas, desde a agricultura, passando pela construção civil e pelo 
pouco reaproveitamento das matéias-primas nas indústrias. O montante de resíduos produzidos se 
traduz em perdas programadas, as quais são indevidamente destinadas, sendo que, em um grande 
número de vezes, estes resíduos são confundidos com rejeitos e seguem igualmente para a disposição 
final, ou seja, para aterros controlados ou lixões. 

Tecnologicamente, existem ainda poucas opções para uma destinação de resíduos capaz 
de produzir energia, como por exemplo os incineradores de alta performance, pouco utilizados no 
Brasil. 

As perspectivas futuras perpassam por metas estimadas de conversão dos ‘lixões’ em 
aterros controlados; da redução de 10 a 15% de resíduos domésticos; do redesenho de embalagens; de 
uma melhor qualidade da preservação de resíduos; e pela integridade dos alimentos do produtor até o 
consumidor. Para atingir tais resultados, melhorias devem ser implementadas nos processos de 
produção, com diminuição das perdas na agricultura, no setor de distribuição e na conservação dos 
alimentos. Novos materiais deverão ser estudados, com aplicação contínua de ferramentas como o 
Design, e seguindo as tendências, o Ecodesign com a ACV dos produtos, a PmaisL nos processos 
produtivos e as Boas Práticas de Fabricação (BPF). 

 
9. TENDÊNCIAS FUTURAS 

 
Existem no Brasil, dentro da perspectiva da Economia Circular, algumas possibilidades 

de implementação de programas e políticas a serem executados no período de 10 anos, que podem 
contribuir para um crescimento sustentável consistente até 2050, na dependência da gestão político-
administrativa e do envolvimento responsável e consciente de todos os cidadãos. 



 

 

Estas iniciativas devem ser:  
• introdução da hierarquia dos resíduos, que determina as prioridades de pós-consumo, 

gestão de resíduos e logística reversa, salientando a necessidade de prevenção e redução; 
• prática do princípio do poluidor-pagador, onde os produtores são obrigados a pagar 

pela gestão e destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; 
• priorização ao desenvolvimento da logística reversa e cadeias de abastecimento, a fim 

de desviar os resíduos dos aterros controlados e ‘lixões’; 
• incentivo de um cooperativismo de gestão profissional, onde os colaboradores tenham 

capacitação continuada; 
• adequação do setor de Prestadores de Serviços Ambientaois (PSAs) para atendimento 

a PNRS e às demandas de mercado industrial; 
• incentivo a Startups como forma de incentivar o empreendedorismo para atender os 

requisitos ambientais legais das pequenas e médias empresas; e  
• melhoria contínua na infraestrutura de abastecimento e na logística de distribuição de 

bens e coleta / transporte de resíduos. 
Algumas regiões do País, através de seus Arranjos Produtivos Locais (APLs), já 

demostram interesses no valor agregado dos resíduos gerados. O manuseio ambientalmente adequado 
dos descartados, vem demonstrando que a Economia Verde já tem resultados positivos, onde a 
educação, o conhecimento e o empoderamento de todos os atores envolvidos, em qualquer etapa de 
manuseio de materiais e/ou uso de recursos, podem fazer do Brasil uma referência em sustentabilidade 
global através da Economia Circular. 
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