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A ECONOMIA CIRCULAR NO AGRONEGÓCIO 
 

 A economia circular é um conceito que está sendo cada vez mais utilizado em 

todo o mundo pela necessidade crescente de conservação dos recursos naturais e 

de diminuição dos resíduos gerados em todas as etapas dos processos produtivos. 

(DAHER, 2017) 

 Esta se baseia na reutilização dos produtos adquiridos até que não seja mais 

possível sua utilização; e, quando isso acontecer, estes devem ser reciclados pela 

própria empresa produtora de novos produtos. Assim, os resíduos, que 

anteriormente seriam descartados, tornam-se matérias primas secundárias, 

reduzindo o impacto ambiental e barateando a própria produção, como pode ser 

observado na Figura 1. 

 
                 Figura 1: Descrição da economia circular.  
                    Fonte: Giro Sustentável, 2018. 

 O Brasil é visto como um país com alto potencial de adesão à economia 

circular, principalmente no setor do agronegócio. A integração Lavoura-Pecuária- 
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Floresta tem sido altamente implantada por neutralizar as emissões de carbono para 

a atmosfera e por permitir que os resíduos obtidos dos três tipos de produção sejam 

reaproveitados pelas outras. 

 De acordo com Maurício Antônio Lopes (2015), presidente da EMBRAPA, 

esta vem desenvolvendo projetos que visam principalmente reduzir as emissões 

líquidas de carbono na áreas produtoras de carne bovina, através da integração 

anteriormente citada, diminuindo o efeito desta em relação ao aquecimento global. 

 A adoção desse estilo produtivo pela maior parte das propriedades rurais, das 

empresas e das indústrias de todo o mundo, segundo a Fundação Ellen MacArthur 

(2017), que incentiva e auxilia as empresas na utilização da economia circular como 

modelo, trará mais de um trilhão de dólares de lucro para a economia global. 

 Algumas empresas brasileiras ligadas ao agronegócio já têm se tornado 

referência nesse assunto como a Native, uma das maiores produtoras de açúcar 

orgânico do mundo, que começou a adotar algumas estratégias como a queima das 

partes não utilizadas da cana-de-açúcar para obtenção de energia elétrica, 

diminuindo assim os gastos e a quantidade de descarte. Além disso, ela também 

tem priorizada a realização de adubação verde com o mesmo intuito. 

 Assim, a economia circular além de ser uma chave para o equilíbrio 

ecossistêmico e o consumo consciente, pode ser altamente lucrativa para o 

agronegócio.  
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