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Resumo: Este estudo tem como base uma pesquisa 

acadêmica bibliográfica, de tal forma que reúna 

informações avaliando a trajetória da Economia 

Circular, com ênfase no setor de equipamentos 

eletroeletrônico no Brasil.  

 

1. Introdução 
Os resíduos resultantes do consumo de produtos, 

sejam orgânicos ou inorgânicos, têm certo potencial de 

emissão de gases de efeitos estufa, a depender do 

tratamento final, contribuindo de certa forma também 

ara o aquecimento global [1]. 

O atual modelo econômico de extrair, transformar e 

descartar é dependente de matérias primas de baixo 

custo e fácil acesso, entretanto com a pressão sobre os 

recursos naturais, um novo paradigma surge com 

necessidade de repensar e reformular o uso de materiais, 

ou seja, um modelo circular de economia [2].  

O conceito de economia circular é baseado na 

inteligência da natureza, onde os resíduos são insumos 

para a produção de novos produtos.  

Desta forma o objetivo deste estudo é fazer uma 

análise bibliométrica traçando a trajetória da Economia 

Circular, mostrando seu crescimento sendo uma das 

possíveis soluções para os problemas causados pelo lixo 

eletrônico.  

 

2.  Metodologia 
Este estudo bibliométrico tem como base uma 

pesquisa bibliográfica sistemática da literatura, 

utilizando a metodologia qualitativa explicando a 

trajetória da Economia Circular.  

Primeiramente foi definido os tópicos de pesquisa, 

tendo como grande referência os artigos da Ellen 

MacArthur Foundation (Inglaterra).  

Na segunda etapa foram feitas as pesquisas tendo 

como referência artigos acadêmicos, sobre a trajetória 

da Economia Circular e qual a situação atual no Brasil.  

Na etapa 3, foram estudados três setores importantes 

para a economia brasileira: agricultura e ativos da 

biodiversidade, edifícios e construção e equipamentos 

eletroeletrônicos. O último foi o setor escolhido para a 

ênfase da pesquisa. 

Ao final de todas as pesquisas foram escritos vários 

relatórios finalizando em um artigo acadêmico.  

. 

 

3. Resultados 
O tema Economia Circular ainda é recente, tendo 

início de publicação em 2006. O gráfico a seguir mostra 

a evolução histórica de publicação de artigos sobre o 

assunto segundo a pesquisa “Economia Circular ontem 

e hoje: uma análise bibliométrica”[3]. 

 

 
 

Gráfico 1 – Evolução da produção científica em 

“economia circular”.  

 

Assim como as publicações sobre Economia 

Circular aumentaram, a produção de lixo eletrônico vem 

crescendo em nível elevado. Uma pesquisa feita pela 

Universidade das Nações Unidas constatou que 

aproximadamente 1,8 toneladas de materiais dos mais 

diversos tipos são utilizados na produção de um único 

computador. Somente em combustíveis fósseis, o 

processo de fabricação consome mais de 10 vezes o seu 

peso.  

Considerando que à medida que novas tecnologias 

são disponibilizadas no mercado e aparelhos são 

substituídos com grande frequência, o volume de lixo 

eletrônico cresce rapidamente e apenas 11% é reciclado 

no mundo.  

O gráfico a seguir foi feito baseado em um relatório 

feito pela GSMA e pelo Instituto para o Estudo 

Avançado da Sustentabilidade da Universidade das 

Nações Unidas [4]. Nele é apresentado a quantidade de 

lixo eletrônico produzida por alguns países da América 

Latina.  
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Gráfico 2 – Produção de lixo eletrônico  

De acordo com o Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA) [5], em 2014 foram 

gerados 42 milhões de lixo eletrônico no mundo e para 

2017 foi previsto 50 milhões de toneladas geradas. O 

Brasil é um dos poucos países da América Latina que 

possui legislação para lidar com o descarte de forma 

apropriada.  

Portanto atribuir a Economia Circular no processo 

de fabricação de equipamentos eletroeletrônicos, 

abrangendo tanto na produção, até seu consumo e pós-

uso, acarretando na diminuição da produção e do 

comercio ilegal de lixo eletrônico, onde foi estimado 

que o preço de uma tonelada gira em torno de 500 

dólares (INTERPOL) [5].  

  

4. Conclusões 
O Brasil está em um momento muito forte 

economicamente, perto de desenvolver um modelo 

econômico que funcione bem a longo prazo. Pesquisas 

macroeconômicas realizadas em outros países, mostram 

que a aplicação de princípios da Economia Circular 

beneficia o PIB e o nível de emprego em geral.  

O setor de equipamentos eletroeletrônico tem alto 

valor agregado, sendo um dos maiores setores 

inovadores da economia brasileira, abrangendo os 

mercados de produção, consumo e pós-uso, tornando-se 

uma área exploratória para a Economia Circular.  
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