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RESUMO
Economia Circular e Indústria 4.0 vêm ganhando a atenção da indústria, do governo
e da sociedade nos últimos anos, pelo motivo de que a relação e as oportunidades
entre esses dois conceitos ainda são pouco exploradas na literatura científica. Ao
mesmo tempo, a Indústria Química possui, em seus processos e produtos, um enorme
potencial de causar impactos ambientais e necessidade tecnológica. Assim, esta
pesquisa teve como objetivo propor um framework conceitual teórico esquematizando
a implementação da Economia Circular na Indústria Química utilizando a Indústria 4.0
como ferramenta, a fim de alcançar as principais características de uma química
sustentável e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A
metodologia utilizada para a construção do referencial teórico foi baseada na RBS
Roadmap. O portfólio bibliográfico obtido mostrou que muitos benefícios e estratégias
são potencialmente exploráveis e alcançáveis a partir da integração da Economia
Circular com a Indústria 4.0, visto que, geralmente, os artigos e pesquisas existentes
focam em uma empresa ou processo específico e dificilmente podem ser
generalizados para todo um setor industrial. setor. Como resultado, o framework
conceitual apresenta oportunidades para implementação de práticas de Economia
Circular na Indústria Química, utilizando as tecnologias da Indústria 4.0 como
ferramenta e valida sua aplicação em duas indústrias. Dentro desse contexto, este
estudo pretende contribuir para a academia e a sociedade com discussões e
propostas, auxiliando na identificação e revisão de conceitos dos termos citados,
instigando o desenvolvimento de novos trabalhos nesta área, e para a própria
Indústria Química, entrando em uma nova era, contando com as tecnologias
emergentes da Indústria 4.0 e os fundamentos da sustentabilidade para se tornar uma
Indústria Química Circular.
Palavras-chave: processos químicos circulares; indústria química 4.0; economia
circular digital; indústria química circular; framework conceitual.

ABSTRACT
Circular Economy and Industry 4.0 have been gaining the attention from industry,
government and society in recent years, for the reason that the relation and
opportunities between these two concepts are still little explored in the scientific
literature. At the same time, the Chemical Industry has, in its processes and products,
an enormous potential to cause environmental impacts and technological need. Thus,
this research aimed to propose a theoretical conceptual framework outlining the
implementation of a Circular Economy in the Chemical Industry using Industry 4.0 as
a tool, in order to achieve the key characteristics of a Sustainable Chemistry and
contribute to the Sustainable Development Goals. The methodology used to build the
theoretical reference was based on the RBS Roadmap. The obtained bibliographic
portfolio showed that many benefits and strategies are potentially exploitable and
achievable from the integration of Circular Economy with Industry 4.0, since, generally,
the existing articles and research focus on a specific company or process and can
hardly be generalized for all an industrial sector. As a result, the conceptual framework
presents opportunities for implementing Circular Economy practices in the Chemical
Industry, using Industry 4.0 technologies as a tool and validates its application in two
industries. Within this context, this study intends to contribute to the academy and
society with discussions and proposals, helping to identify and review concepts of the
cited terms, instigating the development of new works in this area, and to the Chemical
Industry itself, entering in a new era, relying on the emerging technologies of I4.0 and
the fundamentals of sustainability to become a Circular Chemical Industry.
Keywords: circular chemical processes. 4.0 chemical industry; digital circular
economy; circular chemical industry; conceptual framework.
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1 INTRODUÇÃO
À medida que o mundo emerge das crises econômicas e de saúde causadas
pela pandemia Covid-19, enfrentam-se crises ambientais convergentes: a destruição
acelerada da natureza, pelo uso dos combustíveis fósseis, por exemplo, e as
mudanças climáticas. Essas crises estão conectadas e se agravando, como
evidenciado na COP26, sediada em Glasgow (UNITED NATIONS FOR CLIMATE
CHANGE, 2021). Embora os benefícios sejam muitas vezes ocultos, a natureza
sustenta mais da metade da economia global, absorvendo dióxido de carbono e, em
alguns casos, proporcionando resiliência contra os impactos das mudanças
climáticas. Mas esse estoque de ativos naturais, o equilíbrio do planeta, é finito e está
diminuindo (UNITED NATIONS FOR CLIMATE CHANGE, 2021; WORLD ECONOMIC
FORUM, 2021).
Estima-se que o mundo é apenas 8,6% circular, valor que demonstra a urgência
em romper o modelo econômico linear do tipo “take-make-waste” (WBCSD, 2021) (que
depende de grandes quantidades de materiais e recursos naturais e está no centro do
desenvolvimento industrial atualmente), e de se aproximar de uma economia mais
circular (EMF, 2015). Se essa tendência de desperdício continuar, serão precisos
recursos naturais de duas Terras até o ano de 2030, tornando impossível o cumprimento
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (WBCSD, 2021).
A Economia Circular (EC) propõe o uso de recursos repetidamente, evitando
que grandes quantidades de recursos se transformem em desperdício (JØRGENSEN
et al., 2018), a preservação do valor de matérias-primas, a otimização de recursos e
a eliminação de resíduos (FIEP, 2019a), sendo o complemento do que diz
Geissdoerfer (2017), que descreve a Terra como um sistema fechado e circular com
capacidade assimilativa limitada, e então infere que a economia e o meio ambiente
devem coexistir em equilíbrio.
A pandemia Convid 19 também foi um divisor de águas para a transformação
digital dos negócios. As regras para se obter êxito nos negócios mudaram e dependem
cada vez mais do aproveitamento do poder dos modelos digitais para criar valores e
experiências (WORLD ECONOMIC FORUM, 2020a). A transformação digital pode
reduzir as emissões de gases de efeito estufa, permitindo que a luz solar impulsione
diretamente a fabricação de produtos químicos industriais, por exemplo (WORLD
ECONOMIC FORUM, 2020b).
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Essa transformação digital faz parte da Quarta Revolução Industrial, ou I4.0,
que é um processo de manufatura integrado, adaptado, otimizado, orientado a
serviços e interoperável, correlacionado com algoritmos e altas tecnologias (LU,
2017), ou seja, este termo vem descrevendo uma tendência para o uso de tecnologias
de informação e automação que podem impulsionar a implantação de uma EC no
ambiente de produção (KAGERMANN, 2013).
Já se fala, também, sobre a Indústria 5.0, que complementa a I4.0, colocando
a inovação a serviço da transição para uma indústria sustentável, resiliente e centrada
no ser humano (EUROPEAN COMISSION, 2021). A I4.0 é considerada orientada para
a tecnologia, enquanto a Indústria 5.0 é orientada para o valor (XU et al, 2021).
Na presente pesquisa será tratado somente da I4.0. Nesse contexto, tem-se
que na Indústria Química (IQ) há uma grande preocupação com a questão ambiental,
pois, além de depender de recursos naturais, é também um grande gerador de
resíduos, sendo considerada uma importante fonte de poluentes do ar, água e solo
(MIRANDA, 2008). Em contrapartida, a IQ é altamente dependente de tecnologias em
seus processos produtivos, o que pode auxiliar na solução dessas questões
relacionadas ao ambiente (AGUIAR, 2004). Então, as organizações vêm buscando a
implantação de novos sistemas que mudem esse cenário poluente (MIRANDA, 2008).
Portanto, a introdução de tecnologias da I4.0 representa uma oportunidade
promissora para a implementação de uma EC na IQ e, consequentemente, para a
melhora de seu desempenho econômico e de sua competitividade, de forma a atingir
circuitos industriais fechados, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade
mais próxima de uma EC (CUCCINIELLO; CESPI, 2018).
Este trabalho identifica as oportunidades de implementação da EC na IQ por
meio da I4.0, preenchendo a lacuna presente na literatura.
1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo Geral
Apresentar um framework conceitual teórico para a implementação de uma
Economia Circular na Indústria Química por meio da Indústria 4.0.
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1.1.2 Objetivos Específicos
• Identificar as práticas de Economia Circular;
• Apresentar tecnologias da Indústria 4.0;
• Expor as relações e oportunidades entre a Economia Circular e a Indústria
4.0; bem como entre a Economia Circular e a Indústria Química; e entre a
Indústria 4.0 e a Indústria Química;
• Identificar oportunidades de implementação da Economia Circular na
Indústria Química por meio da Indústria 4.0.
• Verificar a aplicabilidade do framework conceitual em indústrias químicas.
1.2 Justificativa
A IQ fornece insumos e matérias primas a outras indústrias de
transformação/manufatura e, por essa razão, é uma das maiores do mundo e o Brasil
está entre os 10 maiores produtores químicos globais. No entanto, a IQ tem importante
potencial poluidor, tanto do ponto de vista dos processos quanto do ponto de vista de
seus produtos (AGUIAR, 2004), que pode acarretar impactos negativos sobre o
homem e o meio ambiente (OECD, 2001).
Durante toda a vida de um produto químico (cradle-to-grave – do berço ao
túmulo), existe potencial de impacto ambiental prejudicial. Em resposta a legislações
ambientais ou por iniciativa da própria indústria, várias técnicas têm sido empregadas
para reduzir esses impactos (OECD, 2001). Sendo assim, a EC e a I4.0 podem trazer
oportunidades para tal redução.
Segundo Rajput e Singh (2019) e Chauhahn, Sharma e Singh (2019), a I4.0 é
uma ferramenta que permite a implementação de uma EC em processos químicos, a
qual dispõe de diversas tecnologias, ainda pouco difundidas, que podem auxiliar na
otimização de processos, reduzindo perdas e falhas, permitindo que todo o processo
se comunique através da Internet das Coisas (IoT), conectando processos, máquinas
e pessoas. E, como consequência dessa união (EC+I4.0), tem-se a redução de
impactos ambientais de uma indústria, melhorando seu desempenho ambiental, tendo
assim ganhos econômicos e atingindo uma maior competitividade (JIANG, 2018).
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As diretrizes para implementação da I4.0 e compartilhamento de práticas de
EC contribuem ao máximo para impulsionar a transformação em direção a uma
organização sustentável (CHAUHAN; SHARMA; SINGH, 2019).
No entanto, existem certas barreiras para a adoção de modelos de negócio
de EC (CHAUHAN; SHARMA e SINGH, 2019). Por exemplo, as organizações sofrem
com a falta de informações sobre o ciclo de vida de seus produtos; falta de know-how
tecnológico no design do produto e na integração dos processos de fabricação;
escassez de tecnologias avançadas para uma produção mais limpa (DE JESUS;
MENDONÇA, 2018; LOPES DE SOUSA JABBOUR et al., 2018; RITZÉN;
SANDSTRÖM, 2017); bem como a falta de incentivos fiscais incipientes. Isto posto,
com as tecnologias emergentes da I4.0, pode ser possível superar essas barreiras e
adotar mecanismos da I4.0 para alcançar os princípios da EC (NASCIMENTO et al.,
2019). Portanto, o uso de inovações como, seleção totalmente robótica, revolução dos
sensores, inteligência artificial (IA), digitalização, soluções de big data, etc., têm um
papel importante no impacto da EC na gestão de matéria-prima, produto acabado e
resíduo (CHAUHAN; SHARMA e; SINGH, 2019).
Portanto, é necessário fortalecer as pesquisas sobre a eficiência da união da
EC com a I4.0 e seus fatores influenciadores na IQ (JIANG, 2018), já que há um gap
da conexão entre EC, I4.0 e IQ na literatura, como observado já no início desta
pesquisa através de buscas em bases de dados, que será explicado no capítulo 3. O
alcance dos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) também é
uma justificativa para o desenvolvimento dessa pesquisa:
a) ODS 7 - Energia Limpa e Acessível: por poder proporcionar uma melhoria
na eficiência energética de processos;
b) ODS 8 - Emprego Decente e Crescimento Econômico: de forma a atingir
níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da
diversificação, modernização tecnológica e inovação;
c) ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura: por desenvolver infraestrutura
de qualidade, confiável, sustentável e resiliente para apoiar o
desenvolvimento econômico e o bem-estar humano;
d) ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis: de forma a reduzir o
impacto ambiental negativo per capita das cidades;
e) ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis: por alcançar a gestão
sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais;
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f) ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima: de modo a aumentar a
conscientização e a capacidade institucional sobre mitigação, adaptação e
redução de impacto;
g) ODS 15 - Vida Terrestre: de forma a proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres;
h) ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação: fortalecendo os meios de
implementação e revitalização da parceria global para o desenvolvimento
sustentável, promovendo o desenvolvimento, a transferência, a disseminação
e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas (ONU, 2015).
Além de contribuir para o alcance dos ODS, a escala e a amplitude da
revolução tecnológica, ou Indústria 4.0, e da EC irão acarretar em mudanças
econômicas, sociais e culturais de proporções significativas, além desses dois
conceitos serem atribuídos como potencial mudança futura que, consequentemente,
resultará em transformações nos negócios e na sociedade de forma que ainda pouco
se sabe a respeito. A Quarta Revolução Industrial, assim como a EC, terá um impacto
monumental na economia global, reduzindo drasticamente a dependência da extração
de recursos não renováveis e uso de combustíveis fósseis. Tendo isso em
consideração, entende-se que a I4.0 e a EC são mecanismos promissores para
promover o desenvolvimento sustentável (SCHWAB, 2016; TEIXEIRA et al., 2021) e,
portanto, esta pesquisa busca preencher essa lacuna existente na literatura.
Sob estes pressupostos, justifica-se o presente estudo com a contribuição para
a academia ajudando na identificação e revisão de conceitos de EC e I4.0, instigando
o desenvolvimento de novos trabalhos nesta área; para as empresas sejam auxiliadas
na identificação de oportunidades a respeito da implementação da EC na IQ, tendo a
I4.0 como ferramenta; e para a sociedade que poderá se beneficiar pelas discussões e
propostas trazidas pelo presente trabalho, o qual é estruturado em cinco capítulos.
A estrutura do trabalho efetiva-se em cinco capítulos: a introdução, que
contém os objetivos e a justificativa; o referencial teórico apresentando os conceitos
de Economia Circular, Indústria 4.0 e Indústria Química; em seguida, o método de
pesquisa é apresentado no capítulo 3; os resultados do estudo do portfólio de artigos
são descritos e discutidos no capítulo 4, e no mesmo capítulo tem-se a construção do
framework conceitual e, por fim, a pesquisa se encerra com as conclusões no capítulo
5 e as referências utilizadas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Sustentabilidade
A necessidade de se adotar a sustentabilidade na sociedade é urgente: 32%
das florestas do mundo foram destruídas, 40% dos polinizadores de invertebrados
estão em extinção e houve uma redução de 23% na produtividade da superfície da
terra devido à degradação da terra (AQUINO et al., 2015; WORLD ECONOMIC
FORUM, 2021). Desastres ambientais causados pelos seres humanos, em sua
maioria, vêm degradando e destruindo o meio ambiente. Conforme alerta de diversos
organismos internacionais, a demanda por bens de consumo está exaurindo as
reservas de recursos naturais (OMETTO et al., 2018; UNITED NATIONS FOR
CLIMATE CHANGE, 2021).
Desenvolvimento Sustentável (DS), conforme registro da WCED (1988) é o
desenvolvimento que ao mesmo tempo que atende as necessidades no momento
presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. O conceito de DS
tem como base princípios da sustentabilidade, por exemplo, a perspectiva de longo
prazo, importância fundamental das condições locais, compreensão da evolução não
linear dos sistemas ambientais e humanos (MOLDAN; JANOUŠKOVÁ e HÁK, 2012).
Dessa forma, o termo sustentabilidade refere-se à existência de condições
ecológicas necessárias para dar suporte à vida humana em um nível específico de
bem-estar através de futuras gerações, e isto é sustentabilidade ecológica e não DS
(AYRES, 2008). A sustentabilidade é um conceito que diz respeito sobre como os
seres humanos devem agir em relação à natureza, e como eles são responsáveis para
as futuras gerações (AYRES, 2008).
Sobre os temas apresentados acima, falta consenso sobre os dois termos: DS
e sustentabilidade (SARTORI; LATRÔNICO e CAMPOS, 2014). Isso se deve pelo fato
de que a sustentabilidade é usada para descrever os processos e atividades, por
exemplo, finanças sustentáveis, negócios sustentáveis, turismo sustentável,
agricultura sustentável ou edifícios sustentáveis (SARTORI; LATRÔNICO e CAMPOS,
2014). Por conseguinte, o desenvolvimento sustentável se concentra principalmente
nas pessoas e seu bem-estar (MOLDAN; JANOUŠKOVÁ e HÁK, 2012).
Independente da divergência de conceituação entre os dois termos, ambos
têm em comum a preocupação com a economia e o meio ambiente. Portanto, uma

19

economia consciente deve ser uma ferramenta para o DS e a sustentabilidade
(AQUINO et al., 2015).
A gestão da sustentabilidade vem ganhando espaço na agenda estratégica
das empresas. Assim sendo, é preciso pensar em formas inovadoras de produção e
consumo que atendam a demanda crescente por melhor qualidade de vida (OMETTO
et al., 2018).
De toda forma, as diferentes definições de sustentabilidade parecem convergir
para uma ideia de incluir algum elemento de continuidade e/ou durabilidade
(LANKOSKI, 2016), que indicam o princípio básico da EC.
2.2 Economia Circular
Desde a Revolução Industrial, empresas e consumidores aderiram
amplamente a um modelo linear de geração de valor que começa com a extração de
matéria-prima e termina com o descarte no fim da vida do produto (MAGNIN-MALLEZ
et al., 2016).
O modelo atual mais utilizado pela indústria é aquele em que as matériasprimas e fontes são adquiridas, processadas usando energia e mão de obra e, por
fim, vendidos como mercadorias - com a expectativa de que os clientes descartem
esses produtos e comprem mais (MAGNIN-MALLEZ et al., 2016). Ou seja, esse é um
modelo linear de consumo de recursos que segue um padrão de “take-make-dispose”
ou “take-make-waste”, em português, “pegar-fazer-descartar” (EMF, 2013). No take,
os recursos são extraídos da natureza; no make, os produtos são feitos e utilizados;
e no waste, quando os produtos não são mais necessários ou desejados, eles são
descartados (EMF, 2017a). Em síntese, as empresas extraem materiais, aplicam
energia e trabalho para fabricar um produto e vendem-no a um consumidor final, que
então o descarta quando não serve mais (EMF, 2013).
Embora grandes avanços tenham sido feitos na melhoria da eficiência dos
recursos, qualquer sistema baseado no consumo, ao invés da restauração de seus
recursos, acarreta em perdas significativas em toda a cadeia de valor (EMF, 2013).
Logo, tendências contemporâneas expuseram o desperdício de tais sistemas “takemake-waste”. As mesmas tendências também mostram ser possível e prático
conservar produtos e seus materiais ao máximo, para que um maior uso possa ser
extraído deles (MAGNIN-MALLEZ et al., 2016).
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O modelo de produção linear implica em perdas desnecessárias de recursos
de várias maneiras, tais como:
a) Resíduos na cadeia produtiva: na produção de bens, volumes
significativos de materiais são comumente perdidos na cadeia entre a
mineração ou extração e a fabricação final;
b) Resíduos de fim de vida: para a maioria dos materiais, as taxas de
recuperação convencional após o final de sua vida funcional são
bastante baixas em comparação com as taxas de fabricação primária;
c) Uso de energia: no sistema linear, o descarte de um produto em aterro
significa que toda a sua energia residual é perdida. A incineração ou
reciclagem de produtos descartados recupera uma pequena parcela
dessa

energia,

enquanto

o

reaproveitamento

economiza

significativamente mais energia. O uso de recursos de energia em um
modelo de produção linear é normalmente mais intensivo nas etapas
envolvidas na extração de materiais da terra e na sua conversão em uma
forma comercialmente utilizável;
d) Erosão dos serviços ecossistêmicos: tão preocupante quanto a
mudança climática, e bem menos compreendida, é a erosão de "serviços
ecossistêmicos", ou seja, os benefícios derivados dos ecossistemas que
apoiam e aumentam o bem-estar humano, como as florestas por
exemplo (EMF, 2013).
Com os aprendizados no decorrer dos anos, os seres humanos gradualmente
perceberam que não é viável focar apenas nos benefícios econômicos e negligenciar
os benefícios ecológicos. O modelo de desenvolvimento tradicional não pode
continuar buscando apenas atender às necessidades dos consumidores sem levar em
conta os interesses das gerações futuras (JIANG, 2018). O modelo linear de “takemake-waste” depende de grandes quantidades de recursos e energia facilmente
acessíveis e, como tal, está cada vez mais inadequado para a realidade da indústria
(EMF, 2013).
Trabalhar em prol da eficiência por si só (uma redução de recursos e energia
fóssil consumida na produção industrial) não alterará a natureza finita de seus
estoques, mas apenas irá atrasar o inevitável. Portanto, uma mudança em todo o
sistema operacional industrial é necessária (JIANG, 2018). A EC pressupõe a ruptura
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do modelo econômico linear para implantação de uma estratégia na qual todos os
tipos de materiais são extraídos e elaborados para circular de forma eficiente e, sem
perda da qualidade, serem recolocados na produção (FIEP, 2019b). Ela é baseada
nos princípios de eliminação de resíduos e poluição, manutenção de produtos e
materiais em uso e regeneração de sistemas naturais (EMF, 2017a).
A EC passou por um processo de evolução a partir da Economia Linear (EL),
em uma transição ilustrada na Figura 1,
Figura 1: Ilustração do esquema de transição de uma Economia Linear
para uma Economia Circular.

Fonte: Autor (2021), adaptado de FIEP (2019b) e (EMF, 2021).

A Figura 1 mostra a transição da EL para uma EC. Esta transição passa pelo
processo da Produção mais Limpa, que consiste em eliminar a poluição durante o
processo de produção e não no final, envolvendo a aplicação contínua de estratégias
ambientais preventivas aos processos, produtos e serviços, a fim de aumentar a
eficiência e reduzir os riscos para os seres humanos e o meio ambiente (UNIDO, 2010).
E, também, passa pela melhoria de design, que dita que as decisões tomadas
na fase de design de um produto podem influenciar significativamente no quão circular
ele é. Hoje, muitos produtos são projetados para atender às necessidades do cliente
durante a primeira fase de uso, mas não depois. Combinar uma abordagem mais
abrangente e centrada no usuário para o design do produto é a chave para a criação
de um sistema de produtos eficaz que siga os princípios da EC (EMF, 2019). Esses
processos auxiliam a transição até atingir a EC.
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De modo que a EC é aquela que é restauradora e regenerativa por design.
Seu objetivo é manter produtos, componentes e materiais em sua melhor utilidade e
mais alto valor em todos os momentos, distinguindo entre os ciclos de materiais
técnicos e biológicos. Essa abordagem visa dissociar o desenvolvimento econômico
do consumo de recursos finitos, ou seja, uma EL, e remover as externalidades
negativas da economia (EMF, 2017b). Nesse sentido, se destaca como uma
possibilidade de transformação de bens, que estão no final de sua vida útil, em
recursos para outros processos produtivos, fechando ciclos em sistemas industriais e
minimizando resíduos (FIEP, 2019b).
Os fundamentos de uma EC foram derivados de vários conceitos teóricos ao
longo do tempo como: DS, economia verde, economia de desempenho, pensamento
do ciclo de vida, pensamento cradle-to-cradle (berço ao berço), valor compartilhado,
ecologia industrial, responsabilidade estendida do produtor e Ecodesign (WORLD
ECONOMIC FORUM, 2018). O Quadro 1 explica resumidamente esses conceitos e
suas associações com a EC.
Quadro 1 - Conceitos que derivaram a EC.
Conceito
Desenvolvimento
Sustentável

Economia Verde

Economia de
Desempenho

Descrição

Associação com a EC

O desenvolvimento sustentável (DS)
é um conceito abrangente que tenta
conciliar e combinar três dimensões
do desenvolvimento: econômica,
ambiental e social
A economia verde é um conceito que
propõe soluções econômicas para
questões ambientais principalmente
por meio de grandes propostas de
políticas multipartidárias
A economia de desempenho (ou
economia funcional) é uma das
principais vertentes do DNA (junto com
cradle-to-cradle e a ecologia industrial)
da EC. Ela dita que, para que os
negócios se desconectem do
crescimento do consumo de recursos,
novos modelos de negócios baseados
na venda de serviços em vez de bens
em quantidade devem ser adotados.
Essa ideia geral pode estimular a
inovação e criar incentivos para fechar
os ciclos de produção e consumo

O DS se conecta com a EC por meio das
dimensões econômica e ambiental, bem
como por meio da responsabilidade
social corporativa, a porta de entrada das
empresas para o DS
A economia verde se sobrepõe à EC
na medida em que ambos os
conceitos potencializam as
atividades econômicas para o
alcance da sustentabilidade

A economia de desempenho é um
dos principais pilares da EC,
demonstrada através do foco na
longevidade e na gestão inteligente
de resíduos como insumos,
impulsionada pela inovação e novos
modelos de negócios
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Pensamento do
Ciclo de Vida

Pensamento
Cradle-to-Cradle

Valor
Compartilhado

Ecologia
Industrial

Responsabilidade
Estendida do
Produtor

Ecodesign

O pensamento do ciclo de vida está
intimamente ligado à avaliação do ciclo
de vida (ACV) e ao gerenciamento do
ciclo de vida (GCV). Seu principal
objetivo é reduzir os impactos
ambientais por meio de uma
metodologia baseada em
ecoeficiência, que analisa cada etapa
do produto, processo ou ciclo de vida
do serviço, a fim de projetar estes para
reduzir o impacto sistêmico

O pensamento do ciclo de vida
(incluindo ACV e GCV) é baseado no
pensamento sistêmico aplicável
principalmente no nível do conceito
da cadeia de valor. Está imerso na
avaliação de sustentabilidade relativa
(ou seja, avaliação de impacto com
base na identificação de um ponto
específico), enquanto a EC é
baseada na avaliação de
sustentabilidade absoluta
O pensamento Cradle-to-Cradle é
O pensamento Cradle-to-Cradle
uma estrutura de design que inclui a
defende a eco eficácia (e descarta a
EC. Implica em um paradigma
ecoeficiência) por meio de uma
circular para alcançar a reciclagem
abordagem baseada em ciclo de
total por meio do design do produto.
nutrientes técnicos e biológicos, a fim
Os produtos são projetados para
de alcançar metabolismos de
serem reciclados com materiais
materiais saudáveis (como
seguros em "ciclos de uso" para
programas de simbiose industrial)
habilitar e otimizar a EC
O valor compartilhado se esforça para
mapear a interseção entre as
O valor compartilhado é uma
abordagens avaliativas e a estratégia
abordagem de gestão que foi
de negócios para obter lucro. Tanto a
desenvolvida a fim de reconciliar o
teoria do valor compartilhado quanto
capitalismo com as necessidades da
os conceitos de EC baseiam-se na
sociedade. A estrutura exige que as
ideia de que a economia precisa ser
empresas criem valor, identificando e
revisada e mecanismos de ruptura
atendendo às necessidades sociais
precisam ser introduzidos para que as
por meio de novos produtos e
empresas e os consumidores
mercados
continuem a prosperar; no entanto, a
teoria da EC exige uma ruptura maior
O escopo de aplicação da ecologia
A ecologia industrial é um campo de
industrial é baseado na associação
pesquisa e aplicação focado na
de múltiplas empresas dentro de um
criação e manutenção de um
ecossistema industrial (simbiose
ecossistema industrial de ciclo
industrial). Coincide com o
fechado, com o objetivo final de
pensamento da EC em adotar uma
habilitar sistemas industriais que
abordagem sistêmica para a
imitam ecossistemas naturais
eficiência dos recursos em termos de
circularidade
A responsabilidade estendida pelo
A responsabilidade estendida do
produtor é um conceito de negócio
produtor é uma condição do princípio estritamente definido, cuja
de "o poluidor paga" e visa transferir
aplicabilidade se concentra em uma
a responsabilidade ambiental de um
única empresa. Consiste na primeira
produto ao longo de todo o ciclo de
tentativa de um sistema de loop
vida para o produtor, possibilitando
fechado sistemático, principalmente
principalmente o gerenciamento de
com base no pensamento sistêmico
fim de vida pós-consumo
para "eliminar o desperdício" por um
produtor individual
O ecodesign baseia-se na integração
Ecodesign é uma ferramenta que
de aspectos ambientais no
visa implementar considerações
desenvolvimento de produtos. Ele
ambientais no design do produto e é
pode ser usado como uma
frequentemente usada em conjunto
ferramenta para implementar
com a ACV
resultados de ACV
Fonte: World Economic Forum, (2018)
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Esses conceitos designaram o que é hoje a Economia Circular. Proveniente
da Ecologia Industrial juntamente com os outros conceitos, de forma a entender que
a EC se refere a uma economia industrial que é intencionalmente restauradora. Ela
visa o uso de energia renovável; minimiza o uso de produtos químicos tóxicos e
extingue o desperdício por meio de um projeto minucioso de toda sua cadeia (EMF,
2013).
A EC consiste, em um ciclo de desenvolvimento contínuo que preserva
recursos naturais, otimiza produção e minimiza riscos sistêmicos, administrando
estoques finitos, conduzindo fluxos renováveis e oferecendo diversos mecanismos de
criação de valor (FIEP, 2019b). O desenvolvimento da EC deve ser colocado em uma
posição importante correspondente ao desenvolvimento econômico de um país (EMF,
2013). No Quadro 2, encontram-se os principais autores e seus respectivos conceitos
sobre a EC.
Quadro 2 - Principais Autores e seus conceitos de EC.
Descrição do conceito
Uma EC visa "eliminar" os resíduos. Resíduos não existem, ou seja, os produtos
são projetados e otimizados para um ciclo de desmontagem e reutilização. Esses
ciclos restritos de componentes e produtos definem a EC e a diferenciam do
descarte e até da reciclagem, em que grandes quantidades de energia e mão de
obra incorporadas são perdidas.
A circularidade introduz uma diferenciação estrita entre componentes
consumíveis e duráveis de um produto. Ao contrário de hoje, os consumíveis na
EC são em grande parte feitos de ingredientes biológicos ou "nutrientes" que são
pelo menos não tóxicos e possivelmente até benéficos, e podem ser devolvidos
com segurança à biosfera - diretamente ou em uma cascata de usos
consecutivos. Já os duráveis como motores ou computadores são feitos de
nutrientes técnicos inadequados para a biosfera, como metais e a maioria dos
plásticos. Eles são projetados desde o início para serem reutilizados.

Fonte
EMF
(2013).
Towards
the
Circular
Economy

EMF
(2013).
Towards
the
Circular
Economy

A energia necessária para alimentar o ciclo de uma EC deve ser renovável por
natureza, para, assim, diminuir a dependência de recursos e aumentar a
resiliência do sistema.

EMF
(2013).
Towards
the
Circular
Economy

A EC substitui amplamente o conceito de consumidor pelo de usuário. Isso exige um
novo contrato entre as empresas e seus clientes com base no desempenho do
produto. Ao contrário da economia de "comprar e consumir" de hoje, produtos
duráveis são alugados ou compartilhados sempre que possível. Se forem vendidos,
existem incentivos ou acordos em vigor para garantir a devolução e, a partir daí, a
reutilização do produto ou de seus componentes e materiais ao final de seu período
de uso primário.

EMF
(2013).
Towards
the
Circular
Economy

A EC pode ser entendida como uma proposta de modelo econômico que integra
diversas escolas e linhas de pensamento, tais como: Ecologia Industrial,
Engenharia do Ciclo de Vida, Gestão do Ciclo de Vida, Economia de
Performance, entre outros.

Ometto
et
al
(2018). Economia
Circular:
Oportunidades e
Desafios para a
Indústria Brasileira
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A EC é incorporada no mainstream econômico, não como “salvadora” do planeta
e da espécie humana, mas “salvadora” da própria economia, com consequências
benéficas ao planeta e à humanidade.

A EC dita que cada material é aproveitado em fluxos cíclicos, o que possibilita
sua trajetória do berço ao berço, de produto a produto, preservando e
transmitindo seu valor.
A EC pressupõe a ruptura do modelo econômico linear, atualmente aplicado pela
maioria das empresas, para implantação de uma estratégia na qual todos os tipos
de materiais são extraídos e elaborados para circular de forma eficiente e, sem
perda da qualidade, serem recolocados na produção.
A EC defende a preservação dos estoques finitos de matérias-primas. Nessa
abordagem, os recursos não são entendidos como custos, eles são preservados
e, depois de utilizados, são reinseridos contínua e indefinidamente no processo
produtivo.
A EC consiste em um ciclo de desenvolvimento contínuo que preserva recursos
naturais, otimiza produção e minimiza riscos sistêmicos, administrando estoques
finitos, conduzindo fluxos renováveis e oferecendo diversos mecanismos de
criação de valor.
Fonte: Autor (2021)

Ometto
et
al
(2018). Economia
Circular:
Oportunidades e
Desafios para a
Indústria Brasileira
Geher e
Tennenbaum
(2018). O que é
Economia
Circular?
FIEP
(2019).
Elementos
de
Economia
Circular
FIEP
(2019).
Elementos
de
Economia
Circular
FIEP
(2019).
Elementos
de
Economia
Circular

Alguns desses conceitos de EC, existem algumas práticas que caracterizam
a EC dentro de uma organização como visto ao que se segue.
2.2.1 Práticas de EC
Segundo Deloitte (2017), existem quatro práticas que caracterizam a EC,
sendo elas:
a) Reciclagem: é o processamento de materiais para obter a mesma
qualidade ou inferior de novos materiais (FIEP, 2019b). Reciclar é a ação
ou processo de conversão de resíduos em material reutilizável. A
reciclagem é o estágio de "eliminação" de um produto (EMF, 2012);
b) Return: que também engloba reaproveitar, reparar, recondicionar e
remanufaturar (FIEP, 2019b), que explica-se por: utilização de um produto
que apresenta boas condições e funções originais por outro consumidor;
manutenção de produto defeituoso para utilização da sua função original;
restauro e utilização de um produto antigo; uso de partes do produto
descartado em um novo produto, mantendo a função original; e uso de
partes do produto descartado em um novo produto, alterando a função
original (FIEP, 2019b);
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c) Produção com eficiência de recursos: implica em utilizar os fluxos de
resíduos como fonte de recursos secundários e recuperar os resíduos
para reutilização e reciclagem (OGTROP, 2021). Em uma EC, os resíduos
não existem e são planejados intencionalmente. Os materiais biológicos
não são tóxicos e podem ser facilmente devolvidos ao solo por
compostagem ou digestão anaeróbica. Os materiais técnicos, como
polímeros, ligas e outros materiais artificiais, são projetados para serem
recuperados e atualizados, minimizando a entrada de energia necessária
e maximizando a retenção de valor (em termos de economia e recursos)
(EMF, 2015);
d) Redesign dita que deve se considerar a perspectiva dos sistemas durante
o processo de design, ou seja, antes de sua fabricação; usar os materiais
corretos; projetar o produto para uma vida útil prolongada e projetar para
um uso futuro mais estendido (OGTROP, 2021).
Aqui foram tratadas essas quatro práticas, as quais foram explicadas por
Deloitte (2017), porém, existem outras práticas que caracterizam a EC já aplicadas na
IQ.
Uma EC aborda os crescentes desafios relacionados aos recursos para
negócios e economias e pode gerar crescimento, criar empregos e reduzir impactos
ambientais, incluindo emissões de carbono. À medida que o apelo por um novo
modelo econômico baseado no pensamento sistêmico como um todo se fortalece, um
alinhamento favorável de fatores tecnológicos e sociais pode permitir a transição para
uma EC (EMF, 2015). E para auxiliar essa transição, alguns modelos de negócios
podem ser aplicados.
2.2.2 Modelos de Negócios Circulares (MNCs)
Esta seção discute as estratégias de modelo de negócios potenciais para uma
EC. Os modelos de negócio definem a forma como uma empresa faz negócios e são
vistos como um importante impulsionador da inovação. As escolhas do modelo de
negócio definem a arquitetura e os caminhos de expansão, mas uma vez
estabelecidos, as empresas geralmente encontram grande dificuldade em mudar os
modelos de negócio (BOCKEN et al., 2016).
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Assim, segundo Teece (2010), todo esforço de desenvolvimento de um novo
produto deve estar atrelado ao desenvolvimento do modelo de negócio, que define
suas estratégias de “entrada no mercado” e “captura de valor”, pois tecnologia ou
produtos por si só não garantem o sucesso do negócio.
Há muitos elementos a serem considerados ao projetar sistemas de EC. Os
sistemas atuais existentes não são inteiramente circulares, se é que consideram o
conceito (SALVADOR et al., 2020). A mudança para um modelo de EC é um exemplo
de mudança radical, que exigirá uma nova forma de pensar e fazer negócios. Quanto
mais radical for a inovação técnica ou de produto, mais desafiador e maior será a
probabilidade de que sejam necessárias mudanças no modelo de negócio tradicional
(BOCKEN et al., 2016).
2.2.2.1 MNCs segundo Tavares e Borschiver
Segundo Tavares e Borschiver (2019), as empresas têm procurado aplicar
diferentes formas de circularidade, surgindo o conceito de MNCs, representando como
as empresas criam, entregam e capturam valor por meio do ciclo fechado de fluxo de
recursos. Tavares e Borschiver (2019), então, propuseram novos modelos de negócio
no contexto da EC, de modo a fazer uma visão sistêmica dos modelos que têm sido
aplicados. Os MNCs identificados foram:
a) Agricultura Regenerativa: promove a produção de alimentos saudáveis,
a criação de ciclos fechados de geração de insumos a partir de resíduos e
a aplicação no campo de práticas conservadoras da natureza. Visa à
regeneração e à manutenção não apenas das culturas, mas também de
todo o sistema de produção alimentar, incluindo as comunidades rurais e
os consumidores;
b) Logística Reversa: modelo de logística empresarial que objetiva planejar,
operar e controlar o fluxo de bens de pós-venda e pós-consumo, bem como
o seu retorno ao ciclo de negócios ou produtivo;
c) Simbiose Industrial: empresas dentro da mesma área física (parques
industriais), ou virtuais (quando a integração transcende o limite físico),
visam ao intercâmbio de resíduos e insumos, à otimização de energia, de
água, de rejeitos e de outros recursos entre elas;
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d) Chemical Leasing: Os produtos químicos não devem ser tóxicos e têm
como base de pagamento para a operação comercial o serviço realizado
pela substância química, isto é, a unidade de pagamento é baseada na
produtividade;
e) Economia Colaborativa: Valor compartilhado no qual práticas
interindustriais

e

intraindustriais

permitem

o

intercâmbio

de

conhecimentos e recursos, investimento em inovação, formando uma rede
de cooperação;
f) Produto como serviço: Sistema comercial em que as empresas mantêm
a posse dos bens produzidos, sendo responsáveis pela manutenção, e o
cliente paga por usufruir as funções proporcionadas pelo produto. O preço
por unidade de um produto passa a ser o preço por serviço,
compartilhando a responsabilidade do produto/serviço;
g) Waste-to-Energy: Tecnologias de obtenção de energia a partir de
resíduos produzidos por diferentes setores industriais.
Serão necessárias mudanças disruptivas quanto ao modo de pensar um
modelo de negócio, levando a incorporação das melhores práticas de outros setores,
como manufatura, serviços, capital de risco e produtos de consumo. Também, o
processo produtivo deve ser repensado desde a etapa de projeto e o redesign de
produtos para que de fato ocorra a transição do modelo linear para o circular
(TAVARES; BORSCHIVER, 2019).
2.2.2.2 MNCs segundo Bocken et al.
Segundo Bocken et al. (2016), as principais estratégias do modelo de
negócios se encaixam nas abordagens de desaceleração e fechamento dos ciclos de
recursos, como segue no Quadro 3. Deve-se observar que os exemplos dados não
apresentam necessariamente inovações completas do modelo de negócios, mas sim
elementos-chave das estratégias do modelo de negócios que contribuem para um
negócio circular.
De acordo com Bocken et al. (2016), existem os seguintes modelos de
negócio:
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a) para desacelerar os loops de recursos: este modelo de negócio tem
como objetivo reduzir os ciclos de recursos que incentivam uma vida longa
do produto e a reutilização de produtos por meio da inovação do modelo
de negócio. Por exemplo, soluções que buscam ativamente reduzir o
consumo do usuário final por meio de princípios como durabilidade,
capacidade de atualização, serviço, garantias e manutenção e uma
abordagem não consumista para marketing e vendas;
b) para fechamento de loops: Este modelo de negócio trata de capturar o
valor do que é considerado em uma abordagem de negócios linear, como
subprodutos ou resíduos. Essas estratégias podem ser "micro" em
escopo, por exemplo, quando os materiais são reutilizados em processos
de fabricação dentro de uma instalação de produção, ou "macro" quando
os produtos são eventualmente descartados e o conteúdo pode ser
reciclado por meio de uma rede totalmente independente. Um exemplo
disso é a simbiose industrial, uma solução orientada para o processo,
preocupada em usar os resultados residuais de um processo como
matéria-prima para outro processo, que se beneficia da proximidade
geográfica das empresas.
A partir destes modelos Bocken et al (2016) define e expõe exemplos de
modelos de negócios no Quadro 3,
Quadro 3 - Modelos de negócios circulares segundo Bocken et al. (2016).
Estratégias
de Modelo de
Definição
Exemplos
Negócios
Estratégias de modelo de negócios para desacelerar os loops de recursos
Acesso e
Fornece a capacidade ou serviços para
Compartilhamento de carros;
modelo de
satisfazer as necessidades do usuário sem a Locação de roupas;
desempenho necessidade de possuir produtos físicos.
Locação de telefone; Lavanderias.
Explorar o valor residual dos produtos - da
Indústria automotiva Valor do
fabricação aos consumidores e, em seguida, remanufatura de peças;
produto
de volta à fabricação - ou coleta de produtos
Iniciativas de devolução de
estendido
entre indústrias distintas.
roupas.
Produtos de luxo que afirmam
Modelo
Modelos de negócios focados em entregar
durar muito tempo (exemplo
clássico de
produtos de longa vida, apoiados por design relógios de luxo); Linha branca de
longa vida
para durabilidade e reparo, por exemplo.
eletrodomésticos (exemplo, vida
útil funcional de 20 anos).
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Incentivo à
suficiência

Soluções que buscam ativamente reduzir o
consumo do usuário final por meio de
princípios como durabilidade, capacidade de
atualização, serviço, garantias e
reparabilidade e uma abordagem não
consumista de marketing e vendas (por
exemplo, sem comissões de vendas).

Marcas premium, de alto serviço
e qualidade;
Empresas de serviços de energia.

Valor do
recurso
estendido

Explorando o valor residual dos recursos:
coleta e obtenção de materiais ou recursos
"desperdiçados" para transformá-los em
novas formas de valor.

Coleta e fornecimento de redes de
pesca como matéria-prima para
tapetes;
Pontos de recompensa por
reciclagem de garrafas e
embalagens.

Simbiose
industrial

Uma solução orientada para o processo,
preocupada em usar os resultados residuais
de um processo como matéria-prima para
Parques industriais.
outro processo, que se beneficia da
proximidade geográfica das empresas.
Fonte: Bocken et al. (2016).

A simbiose industrial, que é um modelo de negócio de fechamento de loops,
é a base do conceito do modelo ReSOLVE. A simbiose industrial compreende o uso
das saídas residuais de um processo como matéria-prima para outro. Um exemplo
disso são as aparas de madeira residuais da produção de papel para alimentar uma
caldeira (SALVADOR et al., 2020).
Um dos primeiros modelos de negócios desenvolvido para auxiliar na
transição pra uma EC é o ReSOLVE, da Ellen MacArthur Foundation e McKinsey
(2015), o qual é explicado a seguir.
2.2.2.3 Modelo ReSOLVE
De acordo com EMF; Mckinsey (2015), os últimos anos, a EC ocupou um lugar
de destaque nos diálogos políticos, econômicos e comerciais. Para efeitos desta
análise econômica, a EC é definida como uma economia que fornece múltiplos
mecanismos de criação de valor que estão dissociados do consumo de recursos
finitos. Esta definição baseia-se em três princípios, os quais se referem às linhas 1, 2
e 3 da Figura 2.
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Figura 2- Diagrama borboleta esquematizando a EC.

Fonte: BeeCircular (COSTA, 2020), adaptado de Ellen MacArthur Foundation e McKinsey
(2015).

Quanto mais interno o círculo do diagrama, maior é a preservação de valor
dos materiais. Nos círculos maiores e mais externos, as perdas do valor econômico e
material são maiores. Destaque-se que os três princípios em que o modelo ReSOLVE
se baseia são:
a) preservar e aumentar o capital natural, controlando estoques finitos e
equilibrando os fluxos de recursos renováveis - por exemplo, substituindo
os combustíveis fósseis por energia renovável ou devolvendo nutrientes
aos ecossistemas;
b) otimizar os rendimentos de recursos, circulando produtos, componentes e
materiais em uso com a maior utilidade em todos os momentos em ambos
os ciclos técnicos e biológicos - por exemplo, compartilhando ou fazendo
loop de produtos e estendendo sua a vida útil;
c) promover a eficácia do sistema, revelando e projetando externalidades
negativas, como água, ar, solo e poluição sonora; das alterações
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climáticas; toxinas; congestionamento; e efeitos negativos para a saúde
relacionados ao uso de recursos (EMF; MCKINSEY, 2015).
Existem noções mais restritas de EC, limitadas à reutilização de materiais e,
às vezes, à regeneração. Mas a economia moderna requer a aplicação de todos os
três princípios para reintegrar a economia no sistema do planeta terra, que é a
ambição final do pensamento circular. Assim, aplicar esses princípios significa criar
uma economia que é restauradora e regenerativa, que preserva os ecossistemas e
aumenta seu retorno ao longo do tempo, que cria prosperidade e que alimenta o
crescimento ao capturar mais valor da infraestrutura e produtos existentes (EMF;
MCKINSEY, 2015).
A mudança do sistema também é crucial para a EC, pois o desperdício de um
sistema é a entrada do sistema seguinte e o objetivo é maximizar a utilidade total dos
produtos e materiais em uso (EMF; MCKINSEY, 2015), o que dita o conceito da
simbiose ou ecologia industrial (WORLD ECONOMIC FORUM, 2018). Portanto, essa
mudança requer uma visão do sistema como um todo de suas cadeias de valor (EMF;
MCKINSEY, 2015).
Esses três princípios da EC podem se traduzir em seis ações: Regenerate,
Share, Optimise, Loop, Virtualise e Exchange - juntos, a estrutura ReSOLVE (EMF;
MCKINSEY, 2015). Esse conjunto de ações, empresas e governos podem tomar, a
fim de fazer a transição para uma EC. Essas seis ações são explicadas na Figura 3,
Figura 3 - Modelo RESOLVE.

Fonte: Adaptado de EMF (2015).
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Em que Regenerate consiste em regenerar e recuperar energia, materiais e
saúde dos ecossistemas; Share consiste em compartilhar bens e prolongar a vida dos
produtos; Optimise consiste em melhorar o desempenho do produto e de sua
produção por meio de tecnologias; Loop consiste em fechar o ciclo do produto,
remanufaturando-o, por exemplo; Virtualise consiste em desmaterializar produtos e
serviços; e Exchange consiste em trocar e substituir materiais antigos por materiais,
componentes e produtos avançados (EMF; MCKINSEY, 2015).
Todas essas seis ações podem ser associadas às tecnologias para auxiliar na
implementação da EC em um processo (EMF; MCKINSEY, 2015), ou seja, as
tecnologias de produção digital e avançada podem permitir a circularidade de recursos
dentro das organizações (PISCITELLI et al., 2020).
É aqui que as tecnologias da I4.0 podem fornecer as soluções necessárias.
No entanto, a relação entre a EC e as tecnologias da I4.0 ainda não é amplamente
estudada na literatura, e os dois tópicos são analisados separadamente na literatura
existente (CHAUHAN; SHARMA; SINGH, 2019). Recentemente existem trabalhos que
conectem esses dois conceitos, em que os autores exploram e expandem a estrutura
ReSOLVE do modelo de negócio de EC, vinculando-o às contribuições de tecnologias
inteligentes da I4.0. Contudo, há um número insignificante de estudos que consideram
os fatores qualitativos para entender a visão geral da integração das tecnologias da
I4.0 nas práticas atuais de EC (PISCITELLI et al., 2020).
Sendo esse o foco do presente trabalho, serão unidos esses dois conceitos
de forma a apontar as oportunidades de implementação de uma EC na IQ por meio
da I4.0.
2.3 Indústria 4.0
Durante a pandemia da Covid-19, enquanto as restrições estiveram em vigor
e as atividades sociais e econômicas se tornaram mais digitais, cidadãos e empresas
dependeram mais ainda da internet e da conectividade. Graças às redes de banda
larga e infraestrutura digital, pode-se dar continuidade ao aprendizado, à socialização
e ao trabalho (EUROPEAN COMMISSION, 2021).
A digitalização está cada vez mais presente e se tornando essencial na vida das
empresas e das pessoas. O avanço da digitalização tem o potencial de oferecer soluções
para importantes desafios nacionais em áreas como mobilidade urbana; eficiência
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energética; atendimento à saúde; e produtividade industrial, com o desenvolvimento da
I4.0, ou Quarta Revolução Industrial, ou Manufatura Avançada (CNI, 2016).
O World Economic Forum (2020a) publicou um relatório sobre a
transformação digital, o qual cita três oportunidades para o mundo corporativo para a
transformação da economia e da sociedade, sendo elas:
a) transformar em um negócio digital nas seguintes dimensões: criação de
novo valor, modelos de negócios digitais, modelos operacionais
inteligentes e ágeis, cadeias de suprimentos resilientes, decisões em tempo
real e decisões de investimento baseadas em dados;
b) capacitar todos os stakeholders: funcionários, consumidores, fornecedores,
parceiros, governo e sociedade;
c) efetuar mudanças nos sistemas por meio de modelos de colaboração
habilitados digitalmente que corrigem as falhas do mercado.
Nesta nova era de transformação, a utilização de habilidades de manufatura
modernas no contexto da integração de novas tecnologias de informação
desempenha um papel importante na competitividade econômica (DILBEROGLU et
al.,

2017),

ou

seja,

a

Quarta

Revolução

Industrial

permitirá

aumentar

significativamente a capacidade de resolver as externalidades negativas (emissão de
carbono, por exemplo) (SCHWAB, 2016) - as quais foram citadas no diagrama
borboleta sobre a EC ,ilustrada na Figura 2 – Diagrama borboleta esquematizando a
EC exposta na secção 2.2.2.3, e durante esse processo, aumentar o potencial de
crescimento econômico (SCHWAB, 2016).
Os rápidos avanços tecnológicos em energias renováveis, eficiência dos
combustíveis e armazenamento de energia fazem com que os investimentos nestes
domínios, relacionados à sustentabilidade e à produção verde, se tornem cada vez
mais rentáveis, impulsionando o crescimento do PIB e, além disso, também
contribuem para mitigar as mudanças climáticas, um dos principais desafios globais
da atualidade (SCHWAB, 2016).
A fusão da digitalização à atividade industrial resultou no conceito de I4.0
(CNI, 2016). A I4.0 é um termo concebido na Alemanha como parte da estratégia de
longo prazo para fortalecer a competitividade do seu setor manufatureiro (LIAO et al.,
2017), com o objetivo de ser um projeto de produção baseado em alta tecnologia
promovendo a automatização de fábricas, envolvendo consumidores e clientes desde
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o início do processo, por meio da conexão de pessoas, objetos e sistemas. Os
processos provenientes desta evolução industrial possibilitam uma profunda
integração e automatização das atividades fazendo com que a tecnologia auxilie na
comunicação, fabricação, controle e gerenciamento do ciclo de vida da produção
(SOUZA et al., 2018).
Deste modo, a Quarta Revolução Industrial oferece a oportunidade de integrar
à economia global as necessidades de duas bilhões de pessoas, criando demandas
adicionais para serviços e produtos existentes ao capacitar e conectar as pessoas e
comunidades de todo o mundo (SCHWAB, 2016). Para isso, um número crescente de
dispositivos capazes de se comunicar uns com os outros e coletar dados do ambiente
e dos usuários associado às tecnologias de big data, computação em nuvem e novas
tecnologias de tratamento de dados, certamente abrem espaço para a criação de
novos modelos de negócio e podem alterar a forma como as empresas se relacionam
com clientes e fornecedores (CNI, 2016). A I4.0 também está reformulando a forma
como as pessoas trabalham, aprendem e gerenciam (DA SILVA et al., 2022).
Em referência ao que seria a Quarta Revolução Industrial, a I4.0 é
caracterizada pela integração e controle da produção a partir de sensores e
equipamentos conectados em rede, ou seja, a internet das coisas (IoT), e da fusão do
mundo real com o virtual, criando os chamados sistemas ciberfísicos (CPS) e
viabilizando o emprego da inteligência artificial (CNI, 2016), de forma a ter todos os
processos integrados gerando, assim, um sistema de informações em tempo real
(SOUZA et al., 2018). O principal foco da I4.0 é alcançar exatidão e precisão, bem
como alcançar um alto grau de automatização (THAMES; SCHAEFER, 2016).
A I4.0 é considerada um novo paradigma que depende de desenvolvimento,
acesso e integração de tecnologias de informação e comunicação com tecnologias de
automação para promover a integração de sistemas ponta a ponta em toda a cadeia
de valor (KAGERMANN, 2013). É um termo coletivo para tecnologias e conceitos de
organização de uma cadeia de valor (HERMANN; PENTEK e OTTO, 2016).
A I4.0 é descrita ainda como um conjunto de princípios de design e tecnologias
facilitadoras para orientar pesquisadores e profissionais a implementar a I4.0 em
indústrias (GHOBAKHLOO, 2018). Além disso, ela tem potencial para levar ao
surgimento de cadeias de valor dinâmicas, otimizadas em tempo real e autoorganizadas que podem ser otimizadas com base em critérios como custo,
disponibilidade e consumo de recursos (KAGERMANN, 2013).
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Não há consenso entre os especialistas sobre quais tecnologias podem ser
classificadas dentro da I4.0 (ROSA et al., 2020). Segundo Basseto (2019), já foram
encontradas 25 tecnologias dentro do contexto da I4.0. De acordo com Frank,
Dalenogare e Ayala (2019) e Bai et al. (2020), algumas tecnologias são as mais
citadas na literatura, entre elas estão: Smart Manufacturing, Internet das Coisas (IoT),
serviços em nuvem e sensores ou Sistemas Ciber-físicos (CPS), Big Data and
Analytics, Simulação, Smart Supply Chain, Inteligência Artificial e Manufatura Aditiva.
Entretanto, nesta pesquisa serão descritas somente as seguintes tecnologias:
Big Data and Analytics (BDA), Sistemas Ciber-físicos (CPS), Simulação e Internet das
Coisas (IoT) que são explicadas no Quadro 4, pois são as mesmas abordadas por
Rosa et al. (2020) na convergência entre as práticas de EC e as tecnologias da I4.0.
Quadro 4 - Tecnologias da I4.0.
Tecnologias
da I4.0

Big Data and
Analytics
(BDA)

Sistemas
ciber-físicos
(CPS)

Simulação

Descrição da tecnologia
Algumas fontes de dados são registros de projeto, pedidos de
clientes, entrega de fornecedores, estoque e informações
relacionadas à logística. Como um todo, essa grande quantidade
de dados é definida como Big Data, que é uma tecnologia
importante na I4.0. BDA é considerada uma tecnologia
facilitadora chave para aplicações avançadas da I4.0, uma vez
que a inteligência do sistema depende da grande quantidade de
dados acumulados (big data) e da capacidade de análise com
técnicas avançadas (analytics).
Referem-se à um sistema com capacidade computacional capaz
de interagir com o ser humano com o intuito de expandir as
capacidades do mundo físico da computação, comunicação e
controle, transferindo, assim, o mundo real para o virtual. Desta
forma, CPS utilizam sensores espalhados pela fábrica e
tecnologia da informação para capturar, armazenar e analisar as
informações necessárias para o seu funcionamento, habilitando a
identificação única de objetos e elementos através de abordagens
de identificação. Isso possibilita uma melhora do desempenho,
automação, direção remota e contribui para a otimização da
produção como um todo. Os CPS são considerados como uma
forma de permitir um melhor gerenciamento do ciclo de vida de
produtos ou a otimização do desenvolvimento de novos serviços,
especialmente por motivos de manutenção.
A Simulação é uma tecnologia chave para o desenvolvimento de
modelos de planejamento e exploratórios para otimizar a tomada
de decisão, bem como o projeto e as operações de sistemas de
produção complexos e inteligentes. Também pode ajudar as
empresas a avaliar os riscos, custos, barreiras de implementação,
impacto no desempenho operacional e roteiro para a I4.0.
Técnicas de Simulação desempenham papéis importantes,
porque oferecem a possibilidade de avaliar vários cenários da I4.0
por meio do desenvolvimento de modelos exploratórios de
planejamento e de sistemas complexos.

Fonte

(DILBEROGLU
et al., 2017;
FRANK;
DALENOGARE;
AYALA, 2019)

(CAGGIANO,
2018; LI;
WANG; WANG,
2017; SOUZA et
al., 2018)

(DE PAULA
FERREIRA;
ARMELLINI; DE
SANTAEULALIA, 2020;
LUGERT;
BATZ;
WINKLER,
2018)
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Internet das
Coisas (IoT)

Um ponto comum a todas essas tecnologias é o emprego da
internet como ferramenta de troca de informações, permitindo a
comunicação entre um número ilimitado de dispositivos, dando
origem ao que se convencionou chamar Internet das Coisas, ou
IoT, na sigla em inglês. A IoT é descrita como o conceito de coleta
de informações de objetos físicos usando redes de computadores
ou conexões sem fio aceleradas. As informações extraídas dos
produtos, máquinas ou linhas de produção constituem uma
quantidade substancial de dados estatísticos a serem trocados e
analisados. A IoT visa resolver problemas de comunicação entre
todos os objetos e sistemas em uma fábrica.
Fonte: Autor (2022).

(CNI, 2016;
DILBEROGLU
et al., 2017;
FRANK;
DALENOGARE;
AYALA, 2019)

Rosa et al. (2020) também cita a tecnologia de Manufatura Aditiva, a qual se
refere a um conjunto de tecnologias de produção dedicadas à fabricação de bens por
adição de material (ANGIOLETTI et al., 2016), de forma a criar objetos sofisticados
com atributos avançados, como novos materiais, formas, etc. (DILBEROGLU et al.,
2017). Portanto, no contexto da IQ e no caso de produtos químicos, essa tecnologia
não se aplica.
2.4 Caracterização da indústria química
Os produtos químicos fazem parte de todos os aspectos da vida humana. A
IQ compreende empresas e companhias que produzem produtos químicos industriais.
Ela é fundamental para o desenvolvimento econômico de qualquer país, fornecendo
produtos e viabilizando soluções técnicas em praticamente todos os setores da
economia (TF INSTITUITION, 2012a).
Os setores da IQ podem ser divididos em fabricação de produtos químicos,
como: produtos orgânicos e inorgânicos; resinas e elastômeros; fibras artificiais e
sintéticas; defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários; sabões, detergentes,
produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; tintas,
vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins; e fabricação de produtos farmoquímicos e
farmacêuticos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, 2012).
A IQ converte matérias-primas em mais de 70.000 produtos diferentes. Mais
de 96% de todos os produtos manufaturados dependem de alguma forma da IQ. Os
produtos químicos são usados para fazer uma ampla variedade de bens de consumo,
bem como milhares de insumos para a agricultura, manufatura, construção e
indústrias de serviços. A própria IQ consome 26% de sua produção (TF
INSTITUITION, 2012a). Ela contribui significativamente para melhorar a qualidade de
vida por meio de inovações que permitem água potável pura, tratamento médico mais
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rápido, casas mais resistentes e combustíveis mais verdes. Portanto, o setor químico
é de importância estratégica para o DS das economias nacionais (TF INSTITUITION,
2012b).
O rápido desenvolvimento da IQ no mundo acarretou aumento do consumo
de recursos e da geração de poluentes. As atividades da IQ geraram e ainda geram
diversos impactos ambientais, como: consumo de combustíveis para transporte de
material, implicando em redução/falta de petróleo; emissão de material particulado e
de gás carbônico, implicando em poluição atmosférica e contribuição para mudanças
climáticas; consumo de recursos naturais não renováveis para construção e
desmatamento, implicando em esgotamento de recursos naturais, erosão e
diminuição da biodiversidade (AGUIAR, 2004). Então, para promover ainda mais o
desenvolvimento da IQ, é essencial resolver as contradições entre o rápido
desenvolvimento econômico, extrações de recursos e impactos ambientais (JIANG,
2018).
Essas mudanças na utilização da matéria-prima e na cadeia de suprimentos
requerem o desenvolvimento de novos conceitos e muita pesquisa ainda é necessária
antes que eles possam ser aplicados em grande escala (APPELS; DEWIL, 2012).
Portanto, a IQ precisa começar a usar sistemas de planejamento integrados para
reduzir desperdícios, reutilizar produtos finais como matéria-prima, melhorar a
produtividade dos ativos de logística e a confiabilidade da cadeia como um todo,
tornando seu processo mais sustentável (BETO, 2018), e é aqui que as tecnologias
da I4.0 entram em cena (APPELS e DEWIL, 2012).
A IQ está continuamente progredindo com inovações científicas e
tecnológicas com o tempo (MOHAN e KATAKOJWALA, 2021). No entanto, para se
manterem competitivas e explorar novas oportunidades, muitas empresas químicas
estão usando tecnologia digital para uma fabricação mais inteligente, relacionamentos
mais fortes com os clientes e inovação mais rápida (KPMG, 2017).
Esses avanços rápidos na tecnologia de toda a produção e logística na IQ
permitem maior funcionalidade em vários locais e um maior potencial para melhorar o
desempenho da cadeia de suprimentos (por exemplo, IoT permitindo rastreamento
em tempo real e visibilidade da cadeia de suprimentos, ferramentas complexas de
planejamento de vários setores, computação em nuvem etc.) e, consequentemente,
de seu desempenho em geral – econômico, ambiental, social (TF INSTITUITION,
2012c).

39

No quadro da sustentabilidade, a infusão dos conceitos da EC terá um papel
vital para abranger os princípios da química sustentável de forma mais abrangente
para a IQ dependente de recursos. No estado atual de desafios ambientais, a
adaptação da IQ com gestão sustentável de produtos é significativamente importante
(MOHAN e KATAKOJWALA, 2021).
O papel da química na sociedade brasileira não é apenas continuar criando
os produtos plásticos estabelecidos, aditivos para formulações e outros produtos
químicos funcionais. Químicos e engenheiros químicos devem compartilhar a
responsabilidade pelo design de produtos ambientalmente corretos com os
fabricantes, desenvolvendo substâncias químicas e processos apropriados para uma
EC. Além de projetar substâncias para atender a critérios de aplicação específicos,
por exemplo, ser durável, não tóxico, poroso etc. Características adicionais de fim de
vida do produto precisam ser desenvolvidas e equilibradas em relação ao
desempenho do produto (CLARK et al., 2016). Essas características podem ser
desenvolvidas com o auxílio de novas tecnologias, sendo a I4.0 uma ferramenta
necessária para tal ação.
O avanço da I4.0 com a transformação digital está marchando em direção à
conservação de materiais/energia incorporando a EC como o facilitador central para
a sustentabilidade geral dentro da IQ. Portanto, acredita-se que a I4.0 tem potencial
para transformar a IQ, agilizando as operações com a ajuda de análise e comunicação
digital (MOHAN; KATAKOJWALA, 2021). Essa conexão entre a EC e a I4.0 detalha a
transformação tão necessária da IQ no âmbito de se tornar uma Indústria Química
Circular.
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3 METODOLOGIA DE ESTUDO
A metodologia da presente pesquisa está organizada em caracterização da
pesquisa, definição da revisão bibliográfica exploratória e sistemática utilizada no
estudo e elaboração de um framework conceitual, para auxiliar a atingir o objetivo
proposto desta pesquisa.
3.1 Caracterização da pesquisa
Esta pesquisa pode ser classificada, quanto a natureza, como prática, pois
possui um interesse prático para solução de problemas que ocorrem na realidade
(TURRIONI; MELLO, 2012).
Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como exploratória, pois busca,
a partir de uma revisão bibliográfica, preencher a lacuna que existe na literatura a
respeito do elo entre EC, I4.0 e IQ. Esse tipo de pesquisa normalmente é aplicado em
temas que são pouco explorados na literatura (GIL, 2008) e, portanto, visa
proporcionar maior familiaridade com o problema identificado com vista a torná-lo
explícito ou a construir hipóteses podendo envolver levantamento bibliográfico,
entrevista com pessoas ou análise de exemplos que estimulem compreensão
(TURRIONI e MELLO, 2012).
Em relação a abordagem do problema, a pesquisa é caracterizada como
qualitativa. Para Turrioni e Mello (2012), este tipo de pesquisa considera que há uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo à objetividade e à
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos
conceitos e a atribuição de significados são básicas, não requer o uso de métodos
estatísticos. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador
é o instrumento-chave, é descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados
indutivamente (TURRIONI e MELLO, 2012).
Em complementação à caracterização básica, esta pesquisa é uma revisão
da literatura sistemática que, por meio de um levantamento da produção científica
disponível, tende a reconstruir redes de pensamentos e conceitos, que articulam
conhecimentos de diversas fontes com o objetivo de direcionar o estudo em direção
daquilo que se deseja conhecer (GOMES e CAMINHA, 2013). Esse tipo de
levantamento é elaborado exclusivamente através de fontes bibliográficas
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constituídas de livros e artigos científicos (GIL, 2008). A revisão sistemática vem
sendo utilizada como método para suprir a lacuna da inconclusão deixada pelas
revisões bibliográficas narrativas (GOMES e CAMINHA, 2013).
A revisão sistemática é útil para resumir os dados existentes, refinar
hipóteses, estimar tamanhos de amostra e ajudar a definir lacunas para trabalhos
futuros (MEDINA; MAURICIO e PAILAQUILÉN, 2010). Por isso, esta pesquisa utiliza
a revisão sistemática como opção para não apenas acumular informações, mas seguir
o direcionamento de um assunto específico, chegando à descoberta de lacunas e
direcionamentos viáveis para a elaboração futura de pesquisas necessárias e
pertinentes.
3.2 Etapas da pesquisa
O encaminhamento metodológico da pesquisa seguiu as etapas descritas no
Quadro 5,

Etapa
1

Quadro 5 - Esquema da pesquisa dividida em etapas.
Objetivo específico
Como?
Método
Busca por meio de uma
Revisão bibliográfica
Identificar as práticas de EC
revisão bibliográfica
exploratória
exploratória

2

Apresentar tecnologias da I4.0

Busca por meio de uma
revisão bibliográfica
exploratória

Revisão bibliográfica
exploratória

3

Expor as relações e
oportunidades entre a EC e a
I4.0; bem como entre a EC e a
IQ; e entre a I4.0 e a IQ.

Busca por meio de uma
revisão bibliográfica
sistemática

RBS Roadmap
(CONFORTO;
AMARAL; SILVA,
2011)

4

Identificar oportunidades de
implementação da EC na IQ por
meio da I4.0

Por meio de conhecimentos
adquiridos ao longo do
desenvolvimento da pesquisa

Framework
conceitual
(JABAREEN, 2009)

5

Verificar a aplicabilidade do
framework conceitual em
indústrias químicas

Por meio de entrevistas com
engenheiros químicos que
trabalham na IQ
Fonte: Autor (2021).

Perguntas
elaboradas pelo
Autor (2022)

As etapas expostas no Quadro 9 são explicadas nos itens conseguintes.
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3.2.1 Etapa 1
A etapa 1 representa o objetivo específico de identificar as práticas de EC,
que consiste em uma revisão bibliográfica exploratória, a qual foi desenvolvida a partir
da leitura de artigos de revistas, congressos e Journals, teses e websites, com o
propósito de identificar conceitos relacionados a EC. Foram buscados trabalhos que
tratassem sobre conceitos da EC e sobre tópicos da EC como reciclagem, ciclo de
vida, remanufatura etc.
3.2.2 Etapa 2
A etapa 2 representa o objetivo específico de apresentar tecnologias da I4.0
e, também, consiste em uma revisão bibliográfica exploratória. Foram buscados
artigos sobre a I4.0 e suas tecnologias, como Big Data and Analytics (BDA), Sistemas
Ciber-físicos (CPS), Simulação e Internet das Coisas (IoT).
3.2.3 Etapa 3
A etapa 3 representa o objetivo específico de expor as relações e
oportunidades entre a EC e a I4.0; bem como entre a EC e a IQ; e entre a I4.0 e a IQ.
Esta etapa foi desenvolvida por meio da uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS).
A RBS é um método científico para busca e análise de artigos de uma
determinada área da ciência. Pesquisas na área de gestão de operações necessitam
analisar crescentes quantidades de artigos e informações (CONFORTO; AMARAL e
SILVA, 2011). Por esse motivo, revisões sistemáticas são utilizadas.
A metodologia da RBS Roadmap, que fundamentou esta pesquisa, foi criada
por meio de roteiros de revisão já existentes (CONFORTO; AMARAL e SILVA, 2011).
Diante da ausência de modelos específicos, e da carência de propostas de
metodologias que tratem especificamente sobre gestão de processos ou gestão de
desenvolvimento de produtos e tecnologias, essa metodologia apresenta um roteiro
para a condução de revisão sistemática na área de gestão de operações
(CONFORTO; AMARAL e SILVA, 2011), o que justificou a escolha desta metodologia
na presente pesquisa.
O roteiro foi construído por meio de uma pesquisa-ação (COUGHLAN e
COGHLAN, 2002) e com base em roteiros existentes, de outras áreas do
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conhecimento, como a proposta de Biolchini et al. (2007), o modelo de Levy e Ellis
(2006), seguido do procedimento utilizado por Dyba e Dingsøyr (2008). Em comum
esses modelos apresentam maior aderência às necessidades da área de gestão de
operações e processos (CONFORTO; AMARAL e SILVA, 2011).
A RBS Roadmap consiste em três fases, sendo elas: entrada, processamento
e saída. A fase de entrada possui oito etapas, a fase de processamento possui três
etapas e a fase de saída possui quatro etapas (CONFORTO; AMARAL e SILVA,
2011). Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram reduzidos os números das
etapas, como consta na Figura 4,
Figura 4 - Fases e etapas da RBS Roadmap.

Fonte: Adaptado de Conforto; Amaral e Silva (2011)
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3.2.3.1 Primeira fase: Entrada
A fase Entrada é composta em seis etapas, sendo elas:
a) Etapa 1 – Problema: O ponto de partida da revisão bibliográfica se deu
pela definição do problema. Então, buscou-se responder às perguntas
elaboradas na identificação do problema com a revisão bibliográfica
(CONFORTO; AMARAL e SILVA, 2011). A pergunta feita nesta pesquisa
que definiu o problema foi: “Quais as oportunidades de implementação de
uma Economia Circular por meio da Indústria 4.0 para que a Indústria
Química se torne circular?”
b) Etapa 2 – Objetivos: Nesta etapa, foi definido o objetivo da RBS, de forma
a complementar a problemática elaborada anteriormente e que foi alinhado
ao objetivo do projeto de pesquisa (CONFORTO; AMARAL e SILVA,
2011). O objetivo definido para esta pesquisa foi: “Propor um framework
conceitual teórico para a implementação de uma Economia Circular na
Indústria Química por meio da Indústria 4.0”.
c) Etapa 3 – Fontes Primárias: As fontes primárias foram constituídas de
artigos, periódicos e bases de dados que sejam úteis para a definição de
palavras-chave, identificação de principais Autores da área e artigos
relevantes (CONFORTO; AMARAL e SILVA, 2011). Para esta pesquisa foi
definido critério de inclusão das fontes de pesquisa foi a de o periódico ou
o artigo estar anexado na base de dados Scopus, Web of Science e
Science Direct.
d) Etapa 4 – Strings de Busca: A partir do estudo preliminar das fontes, foi
possível criar a string de busca. Para isso foi necessário identificar
palavras-chave e termos referentes ao tema em estudo (CONFORTO;
AMARAL e SILVA, 2011). As strings de busca da presente pesquisa estão
ilustradas no Quadro 6,
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Quadro 6 - Strings de busca utilizadas como palavras-chave.
Indústria 4.0
Economia Circular
Industry 4.0
Circular Economy
Fourth Industrial Revolution
Sustainability
Advanced Manufacturing
Circular Process
Chemical Industry
Cyclical Process
Fonte: Autor (2022).

Com as palavras e termos identificados, os dois eixos e suas variantes
foram combinados uma a uma gerando 16 combinações diferentes, para
em seguida fazer a busca nas bases de dados. Essas combinações
usaram o operador lógico booleano, que define relações entre termos em
uma pesquisa. Os operadores booleanos são and, or e not (EBSCO, 2018).
Nesta pesquisa somente foi usado o operador and. A Figura 5 mostra um
exemplo das combinações, em que o termo “Industry 4.0” foi combinado
com “Circular Economy”.
Figura 5 - Exemplo de combinação de variantes.

Indústria 4.0
Industry 4.0
Fourth Industrial Revolution

Economia Circular
Circular Economy
Sustainability

Advanced Manufacturing

Circular Process

Chemical Industry

Cyclical Process

Fonte: Autor (2020).

e) Etapa 5 – Critérios de Inclusão: os critérios de inclusão para esta pesquisa
foram: artigos e publicações que continham definições de Indústria 4.0; que
continham definições de Economia Circular; que continham conexão entre
Indústria 4.0 e Economia Circular; que continham conexão entre Indústria 4.0
e alguma indústria de processos químicos; que continham conexão entre
Economia Circular e alguma indústria de processos químicos. Outro critério
de inclusão foi de que os artigos atendessem os objetivos da presente
pesquisa, descritos na seção 1.1.
f) Etapa 6 – Critérios de Qualificação e Métodos: os critérios de
qualificação foram: artigos publicados em periódicos e Journals; em
eventos e conferências; e também, publicações em sites especializados
nos assuntos a que se referem essa pesquisa. Livros e capítulos de livros
foram excluídos. O escopo temporal para os artigos encontrados foi o ano
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de publicação superior à 2015, sendo esses artigos relacionados à EC e
I4.0; já para artigos relacionados à sustentabilidade e outros conceitos
menos recentes não foi proposto um escopo temporal.
A definição do método de busca e ferramentas envolve definir as etapas
para a condução das buscas, definir os filtros de busca, como é realizada a busca
nos periódicos e bases de dados e como os resultados são armazenados
(CONFORTO; AMARAL; SILVA, 2011). Esta RBS foi desenvolvida entre os meses
de setembro de 2020 a abril de 2022. A definição do método de busca e suas
ferramentas é explicada no item 3.2.3.2
3.2.3.2 Segunda fase: Processamento
As etapas de busca, análise dos resultados e documentação (etapas 7, 8 e 9
da Figura 4 - Fases e etapas da RBS Roadmap) seguiram um processo iterativo
contendo 8 passos.
Nesta fase foi realizada a busca através das combinações de palavras-chave
descritas na etapa anterior nas bases de dados Web of Science, Scopus e Science
Direct, quando foi encontrado um número bruto 3.728 artigos.
As informações desses artigos extraídas em formato BibText foram então
levadas ao software de gerenciamento de referências Mendeley Desktop©, quando o
processo de filtragem foi iniciado. Esse processo está ilustrado na Figura 6.
Figura 6 - Procedimento iterativo da fase de processamento

Fonte: Autor (2020).
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Na etapa 7 foram realizadas as buscas, que compreende os passos 1, 6 e 7.
Na etapa 8, foi realizada a leitura e análise dos resultados, ou seja, os filtros de leitura,
passos 2, 3, 4 e 5. Na etapa 9, foi realizada a documentação e arquivamento dos
artigos selecionados nos filtros, bem como os resultados das buscas e filtros de leitura,
seguindo os passos 2, 3, 4, 5 e 8. Na etapa 9 as informações documentadas foram:
quantidade de artigos encontrados por periódico e quantidade de artigos excluídos. A
relação das combinações das palavras-chave da etapa 4 (strings de busca), assim
como a quantidade de artigos encontrados em cada base de dados está apresentada
no Quadro 7. Entre as palavras-chave foi usado somente o operador booleano and.
Quadro 7 - Número de artigos encontrados em cada base de dados.
Web of Science
Combinações
Scopus
Science
Direct
Industry 4.0
Circular
Economy
Fourth Industrial
Sustainability
Revolution
AND
1854
1170
704
Advanced Manufacturing
Circular
Process
Chemical Industry
Cyclical
Process
Fonte: Autor (2022).

TOTAL

3728

Em seguida foram aplicados filtros em conformidade com a Figura 4. Portanto,
após realizar as buscas e passar por todos os filtros, foram obtidos os seguintes
resultados:
a) exclusão de livro e capítulo de livro (filtro 1): de 3728 para 3421;
b) exclusão de duplicatas (filtro 2): de 3421 para 3353;
c) exclusão pela leitura do título e resumo (filtro 3): de 3353 para 283;
d) exclusão pela leitura completa do artigo (filtro 4): de 283 para 41.
Esses 41 artigos encontram-se no apêndice A ao final deste trabalho,
organizados em colunas por título, Autor (2022)es, ano e periódico/conferência.
Além da busca nas três bases de dados citadas anteriormente, também foi
realizada busca em site especializado no assunto “Economia Circular”. O site em
questão é da Fundação Ellen McArthur, que visa acelerar a transição para uma EC.
Ela trabalha para trazer mudanças econômicas positivas em um nível global,
envolvendo-se com tomadores de decisão do governo, empresas privadas e
academia. A Fundação tem como objetivo inspirar e transmitir o pensamento da EC
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por meio de percepções e análises, atividades de aprendizagem e oportunidades de
negócios colaborativos (EMF, 2017a).
3.2.3.3 Terceira fase: Saída
A terceira e última fase da RBS Roadmap é a fase de saída em que consiste
de quatro etapas: alertas, cadastro e arquivo, síntese e resultados, e modelos teóricos
(CONFORTO; AMARAL e SILVA, 2011).
Para esta pesquisa foi utilizada somente uma etapa, a etapa 10, de síntese e
resultados. Essa etapa consistiu na leitura completa dos artigos selecionados e
catalogados e, consequentemente, na elaboração de uma síntese da bibliografia
estudada. Trata-se de um texto sobre o assunto estudado que pode assumir o formato
de uma seção de revisão bibliográfica que posteriormente será inserida na tese ou
dissertação (CONFORTO; AMARAL e SILVA, 2011). No caso da presente pesquisa,
tratou-se do Referencial Teórico, Estudo de Conteúdo, Construção do Framework
Conceitual e demais itens que utilizaram dos artigos e publicações selecionadas.
3.2.4 Etapa 4
O objetivo da etapa 4 é identificar oportunidades de implementação da EC na
IQ por meio da I4.0. Esta etapa foi desenvolvida por meio do conhecimento adquirido
nas etapas de revisão exploratória e sistemática, em sites especializados e em cursos
referentes aos assuntos aqui tratados.
Para isso, foi desenvolvido um framework conceitual esquematizado de forma
gráfica e simplificada o procedimento para atender ao objetivo referente à etapa 4.
Um framework é definido como características identificadas a partir de
indagações anteriores que fornecem uma estrutura interna e, que assim, fornece um
ponto de partida para observações e perguntas de entrevista para análise. O
pesquisador prossegue construindo sobre essas estruturas ou categorias,
preenchendo-as e organizando as maneiras como se encaixam (MORSE et al., 2002).
Um framework conceitual é definido como uma rede, ou “um plano”, de conceitos
interligados que, juntos, fornecem uma compreensão abrangente de um ou mais
fenômenos (JABAREEN, 2009).
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O framework conceitual que foi desenvolvido para esta pesquisa foi baseado
no proposto por Jabareen (2009) e encontra-se esquematizado na Figura 7,
Figura 7 Metodologia do framework conceitual.

Fonte: Autor (2021).

O processo para o desenvolvimento do framework é explicado por fases,
quais sejam:
a) Fase 1 – Mapeamento das fontes de dados selecionadas: a primeira
tarefa é mapear o espectro da literatura multidisciplinar sobre o assunto
em questão. Esse processo começa com uma revisão extensa dos textos
e artigos cujo trabalho enfoca o assunto em questão, que foram as etapas
1, 2, 3 e 4;
b) Fase 2 – Identificação de tópicos e conceitos: o objetivo nesta fase é ler
e reler os dados selecionados e “descobrir” conceitos. O resultado foi uma
lista de vários conceitos concorrentes e, às vezes, contraditórios.
Geralmente, este método permite que conceitos emerjam da literatura.
Essa identificação de tópicos e conceitos foi feita por meio da RBS
Roadmap e uma lista foi elaborada em planilhas do software Excel, apenas
como ferramenta de auxílio para a organização de conceitos para o
pesquisador;
c) Fase 3 – Categorização de tópicos e conceitos: o objetivo desta fase é
desconstruir

cada

conceito;

identificar

seus

principais

atributos,

características, premissas e função; e, posteriormente, organizar e
categorizar os conceitos de acordo com suas características. Essa fase
identificou os conceitos descritos no item 4.2 - Análise de Conteúdo;
d) Fase 4 – Integração de conceitos: o objetivo desta fase é de integrar e
agrupar conceitos que tenham semelhanças com um novo conceito, o que
permitiu reduzir o número de conceitos. A integração dos conceitos
categorizados na fase 3 designou as categorias: EC e I4.0, EC e IQ e I4.0
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e IQ, que são os grupos 1, 2 e 3, respectivamente do item 4.2 - Análise de
Conteúdo;
e) Fase 5 – Síntese de conceitos: o objetivo nesta fase é sintetizar e resumir
conceitos. Esse processo é iterativo e inclui síntese e ressíntese repetitiva
até que o pesquisador reconheça um novo conjunto de conceitos de forma
a descobrir lacunas e oportunidades para propor o framework conceitual,
que é o objetivo da presente pesquisa. Desta forma, por meio da síntese
dos conceitos integrados na fase 4, foram desenvolvidos novos conceitos
que foram aplicados na construção do framework conceitual explicado na
seção 4.3;
f) Fase 6 – Revisão do framework conceitual: um framework teórico que
representa um assunto multidisciplinar sempre será dinâmico e poderá ser
revisado de acordo com novos insights, comentários, literatura,
contribuições de especialistas e assim por diante. Como o referencial é
multidisciplinar, a teoria deve fazer sentido para essas disciplinas e ampliar
sua perspectiva teórica sobre o assunto específico em questão, não
somente nesta pesquisa, mas como sugestão para trabalhos futuros;
g) Fase 7 – Validação do framework conceitual: o objetivo nesta fase será
validar o framework conceitual. A questão é se o framework proposto e
seus conceitos fazem sentido não apenas para o pesquisador, mas
também para outros acadêmicos e profissionais (JABAREEN, 2009). Esta
fase pode ser concluída por meio de entrevistas com profissionais da IQ,
tendo sua metodologia explicada na seção 3.2.5.
3.2.5 Etapa 5
A etapa 5 do representa o objetivo específico de verificar a aplicabilidade do
framework conceitual em indústrias químicas por meio de entrevistas realizadas com
engenheiros químicos que trabalham na IQ.
Foram realizadas duas entrevistas, a primeira com um profissional da indústria
de fósforos, e a segunda com um profissional da indústria de papel e celulose, de
forma que o framework foi explicado detalhadamente para que os entrevistados
entendessem sua metodologia e, em seguida, foram feitas três perguntas, sendo elas:
a) Tua empresa considera ou tem gestão sobre o ciclo de vida do produto?
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b) Escolha uma linha de produção da tua indústria e pense de que forma a
gestão do ciclo de vida do produto poderia ser aplicada (se em toda a linha
de produção, ou se apenas em alguma etapa, por exemplo: na obtenção da
matéria-prima, nos transportes, no uso, no fim de vida).
c) As etapas e opções de circularidade do framework fazem sentido para a
tua empresa? O framework sugere alguma mudança para a empresa?
Após feitas as entrevistas, as respostas foram armazenadas no software
Excel, as quais estão expostas na seção 4.4 Validação da aplicabilidade do
framework.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Análise bibliométrica
Inicialmente, foi feita a análise bibliométrica dos artigos que foram
encontrados por meio da RBS Roadmap. Os 41 artigos encontrados pelas bases de
buscas foram primeiramente analisados com intuito de obter um panorama geral
bibliométrico em relação ao número de publicações por ano e aos Journals com maior
número de publicações.
O número de publicações por ano pode ser observado no Gráfico 1 que
registra a quantidade de artigos no período de 2015 a 2022, percebendo-se um
crescimento exponencial à medida que os anos se tornam mais recentes. Isso indica
que o assunto estudado possui uma tendência de aumento de pesquisas nos
próximos anos. O fato de ter apenas um artigo do ano de 2022 se deve pelo motivo
de que a última busca foi realizada no mês de abril. Destaque-se que a análise
realizada em novembro de 2020 e atualizada em abril de 2022,
Gráfico 1 - Relação de quantidade de artigos por ano.
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Fonte: Autor (2022).

O maior montante de artigo é de 2021 com uma quantidade de 12 artigos
representando aproximadamente 29% do total. Assim, esta pesquisa possui um
caráter atual, pois o tema está em evidência. Apesar da base de artigos representada
neste gráfico possuir esta tendência, o assunto discutido no presente trabalho relativo
à “melhora do desempenho ambiental da IQ por meio da EC e da I4.0” até a data de
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levantamento deste portfólio não possui nenhum artigo tratando desta temática de
forma específica. Portanto, trata-se de um ramo de estudo original.
A quantidade de publicações por Journal dentro deste portfólio de 41 artigos
pode ser observado na Tabela 1. Foram encontrados apenas cinco periódicos que
publicaram dois ou mais artigos no período analisado: Journal of Cleaner Production,
Green and Sustainable Chemistry, Sustainability, Sustainable Production and
Consumption e Chemical Engineering Transactions. Isto mostra uma pulverização de
publicações do tema mostra uma pulverização de publicações do tema,
Tabela 1 - Relação de quantidade de artigos por Journals/Conferências.

Journal/Conferência

Quantidade de artigos

Journal of Cleaner Production
Green and Sustainable Chemistry
Sustainability
Sustainable Production and Consumption
Chemical Engineering Transactions
Demais Journals

11
3
2
2
2
21

TOTAL

41
Fonte: Autor (2022).

Uma outra análise elencou os Journals em áreas e, consequentemente, a
quantidade de artigos encontrados por área, mostrados na Tabela 2.
Tabela 2 - Relação de quantidade de artigos por área de pesquisa do Journal.

Área

Quantidade de artigos

Produção/manufatura

17

Sustentabilidade
Engenharia
Tecnologia da informação
Demais áreas
TOTAL

10
8
3
3
41
Fonte: Autor (2022).

As demais áreas referem-se à Biotecnologia, Energia, Materiais, Ciências
Sociais e Política de Recursos.
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Portanto, a análise bibliográfica da RBS é concluída, observando os números
de artigos em relação ao ano de publicação, aos Journals e às áreas de pesquisa de
cada Journal.
4.2 Análise de conteúdo
Para a análise do conteúdo dos 41 artigos selecionados foram formados três
grupos:
a) Grupo 1: artigos que tratam sobre Economia Circular e Indústria 4.0;
b) Grupo 2: artigos que tratam sobre Economia Circular e Indústria Química;
c) Grupo 3: artigos que tratam sobre Indústria 4.0 e Indústria Química.
Após a leitura dos artigos de cada grupo, foram elaboradas tabelas com os
principais conceitos e conexões de conceitos sobre esses três pilares. Essas tabelas
foram elaboradas em planilhas do software Excel, apenas como ferramenta de auxílio
para a organização de conceitos para o pesquisador.
O estudo de conteúdo se refere às fases 2, 3 e 4 da metodologia para a
elaboração do framework conceitual (identificação de tópicos e conceitos,
categorização de tópicos e conceitos e integração de conceitos, respectivamente).
4.2.1 Grupo 1: Economia Circular e Indústria 4.0
Esse grupo engloba os conceitos encontrados na literatura que tratam da EC
e da I4.0 em conjunto. De acordo com a pesquisa de Khan, Ahmad e Majava (2021)
há um avanço dos benefícios trazidos pela EC por meio da adoção e implementação
da I4.0 na indústria. Modelos e soluções de EC auxiliados por tecnologias da I4.0 têm
sido desenvolvidos para transformar produtos em fim de vida em novos produtos com
uso diferenciado (MASTOS et al., 2021).
Segundo Bag, Gupta e Kumar (2021), processos 10Rs (recusar, repensar,
reduzir, reutilizar, reparar, reformar, remanufaturar, reaproveitar, reciclar e recuperar)
exigem o desenvolvimento de recursos avançados de fabricação. No entanto, os
processos 10Rs sofrem de vários desafios e podem ser superados de forma eficaz
por meio de aplicações tecnológicas da I4.0. A fabricação avançada usando
abordagens baseadas em 10Rs pode fornecer opções para uma produção mais limpa
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e pode ajudar as empresas a obter uma vantagem competitiva sobre seus
concorrentes (KIRCHHERR; REIKE e HEKKERT, 2017).
A geração e a análise de dados de massa digital, assim como o intercâmbio
de dados, desempenham um papel cada vez mais importante em todos os aspectos
da EC. Numerosas opções tecnológicas nas áreas de conectividade, computação e
tecnologia de manufatura afetam a interface entre digitalização e EC (DELOITTE,
2017). O avanço da I4.0 com a transformação digital está marchando em direção à
conservação de materiais e energia ao incorporar a EC como o capacitador central
para a sustentabilidade (KPMG, 2017). A digitalização pode, portanto, permitir o
desenvolvimento de modelos de negócios circulares, acelerá-los e torná-los mais
eficientes (DELOITTE, 2017).
As tecnologias da I4.0 são facilitadoras de formas inovadoras para monitorar
a exploração dos recursos naturais ou estágios do ciclo de vida do produto e
integração com as tecnologias já existentes (ROSA et al., 2020). É significativo notar
que tais novas tecnologias contribuem direta ou indiretamente para a sustentabilidade
(YADAV et al., 2020). Uma cadeia de suprimentos integrada com base na I4.0 e EC é
mais flexível, sustentável, auto-organizada, segura, interoperável e altamente
incorporada à tecnologia da informação e comunicação (RAJPUT e SINGH, 2019).
É nítida a contribuição que a I4.0 traz para a EC. De forma que, a
implementação da EC em qualquer empresa pode ser auxiliada pela I4.0, o que
diversos Autor (2022)es explicam, facilitando assim, a circularidade dentro de
processos que ainda têm como base o sistema linear.
Rosa et al. (2020) elaboraram um modelo de análise, no qual consideraram
os conceitos de EC e I4.0, o qual foi analisado de duas perspectivas (baseado em I4.0
e baseado em EC), e, dependendo dessas perspectivas, a integração da EC com a
I4.0 pode ser descrita de uma maneira diferente. Primeiro, o foco foi nas tecnologias
da I4.0, de forma que a interseção dos conceitos foi constituída como “EC Digital”. Em
segundo lugar, o foco foi nas áreas relacionadas à EC, de forma que a interseção dos
conceitos foi constituída como “I4.0 Circular”. Esse esquema é mostrado na Figura 8.
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Figura 8 - As categorias da I4.0 Circular e da EC Digital.

I4.0
Circular
Indústria
4.0

Economia
Circular
EC
Digital

Fonte: Adaptado de Rosa et al. (2020)

Na interface da I4.0 Circular, encontram-se algumas tecnologias da I4.0 (já
explicadas na seção 2.3 como facilitadores da EC; já na interface da EC Digital
encontram-se alguns tópicos como facilitadores da EC (ROSA et al., 2020). Esses
tópicos são: reciclagem e reutilização de produtos ou parte de produtos;
gerenciamento do ciclo de vida, pensando em toda a cadeia do produto (cradle-tograve); remanufatura, atuando como um facilitador para a fabricação sustentável,
fechando o ciclo do fluxo de materiais e aumentando a eficiência de uso de materiais
(YEO; PEPIN; YANG, 2017) e gerenciamento da cadeia de suprimentos, planejando
e gerindo todas as atividades envolvidas na aquisição, processos de fabricação e
gestão de logística (ZAHRA e MOUSSA, 2019).
Os resultados apontados por Rosa et al. (2020) demonstraram que,
dependendo da visão, é possível mostrar um conjunto específico de relações.
Considerando como as tecnologias da I4.0 influenciam a EC, é possível confirmar que
elas podem ter um efeito positivo no GCV dos produtos. Apenas no caso de BDA essa
hipótese não foi verificada. Então, dependendo de cada tecnologia da I4.0, outros
tópicos prevaleceram. Os CPS apoiam o desenvolvimento de serviços inovadores,
especialmente para aplicações de manutenção. A Simulação está relacionada à um
melhor gerenciamento de cadeias de suprimentos complexas ou à remanufatura de
produtos complexos. Por fim, BDA e a IoT não oferecem uma clareza semelhante e
podem afetar a EC de várias maneiras.
Considerando, em vez disso, os tópicos relacionados à EC, é mais fácil
identificar qual tecnologia da I4.0 se ajusta melhor à uma área específica da EC.
BDA e IoT foram os habilitadores digitais da EC mais frequentemente
descritos. Os CPS são considerados bons elementos de apoio para o
desenvolvimento de estratégias inovadoras de GCV. Novas formas de desmontagem

57

são suportadas por BDA, que também considera questões de reciclagem durante o
projeto do produto e avalia estratégias de redução de custos por meio da
remanufatura. A IoT e BDA, juntos, podem melhorar a exploração eficiente dos
recursos naturais. Simulação se adapta melhor às novas formas de processos de
remanufatura. Simulação, BDA e IoT apoiam o desenvolvimento de modelos de
negócio circulares, e junto com CPS, o desenvolvimento de novos serviços. Por fim,
a Simulação e a IoT se adaptam melhor ao gerenciamento de cadeias de suprimentos
complexas (ROSA et al., 2020).
Em termos gerais, o modelo explicou que a I4.0 é conhecida como um
facilitador da EC, e não vice-versa. Além disso, há uma lacuna evidente na literatura
sobre o tipo de contribuição que a I4.0 pode oferecer à EC. Ainda há muita pesquisa
a ser desenvolvida para evidenciar e explicar mais detalhadamente sobre essa
contribuição. Muitos benefícios e estratégias são potencialmente exploráveis e
alcançáveis a partir da integração da EC com a I4.0.
Geralmente, os artigos e pesquisas existentes enfocam uma empresa ou
processo específico e dificilmente poderiam ser generalizados para todo um setor
industrial. A partir desta perspectiva, há uma necessidade crítica de novos trabalhos
que expliquem na prática como implementar os princípios de I4.0 e EC em diferentes
mercados.
Além dessas contribuições trazidas por Rosa et al., o estudo realizado por
Rejeb et al. (2022) explica que estabelecer uma EC sustentável baseada na IoT é
tecnologicamente viável, pois a tecnologia contribui significativamente para a
sustentabilidade. Ambientalmente, a IoT permite a alocação eficiente de recursos (por
exemplo, matérias-primas, energia, água) devido às suas capacidades de captura de
dados em tempo real de processos de EC para informar operações sustentáveis.
Economicamente, o estudo explica que o uso da IoT para a implementação da EC
representa um fator chave para aumentar a competitividade, otimizar a eficiência dos
processos, diminuir a dependência de materiais e obter economia de custos. De
acordo com Ingemarsdotter et al. (2019), a tecnologia de IoT pode contribuir para a
transição para uma EC, apoiando o modelo de negócios circular e as estratégias de
design. Da mesma forma, García-Muiña et al. (2019) identificaram o ecodesign como
uma ferramenta para estabilizar a EC usando a IoT.
Então, considerando como as tecnologias da I4.0 influenciam a EC, é possível
confirmar que elas podem ter um efeito positivo na indústria.
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Quatro práticas de EC também são citadas por Deloitte (2017), que podem
servir como exemplos dessa interface da EC com a digitalização, sendo elas:
a) Reciclagem: rastreabilidade digital e processos inovadores, por exemplo,
por meio de tecnologias modernas de classificação, cria transparência
sobre as informações de materiais. A reciclagem é facilitada pela
harmonização eficiente da captura e logística de resíduos, classificação
e/ou tratamento e posterior utilização;
b) Return: a análise de dados de clientes internos e externos permite
identificar os casos em que um modelo de negócio de "take back" traz
vantagens, tanto para clientes como para empresas químicas. Para isso,
por exemplo, o consumo de produtos químicos ao longo do tempo é
analisado em comparação com outros clientes e definido em relação a
outras informações disponíveis. Ao usar dados de clientes, por exemplo,
por meio de sensores em suas fábricas, as empresas químicas podem tirar
conclusões sobre seus produtos e reconhecer quando eles precisam ser
substituídos;
c) Produção com eficiência de recursos: insights detalhados e abrangentes
sobre os processos de produção, bem como a análise das informações do
processo e a simulação do processo, permitem processos otimizados e
utilização da planta com o mínimo de aplicação de recursos. Tecnologias
avançadas de manufatura, como produção modular e robótica, permitem
um aumento na eficiência e no grau de automação;
d) Redesign: padrões de utilização detalhados, coletados e avaliados
digitalmente e dados específicos sobre os efeitos ambientais permitem um
design de produto aprimorado e baseado em dados para aprimorar o
desempenho e a durabilidade do produto, além de utilidade para o cliente.
Esses exemplos revelam que existem paralelos significativos nas estruturas
dos futuros modelos de negócios digitais e circulares. Uma semelhança significativa
entre os modelos de negócios circulares e digitais é que várias empresas fornecem
uma ampla gama de produtos e serviços a seus clientes dentro de estruturas de rede
(DELOITTE, 2017).
De acordo com o estudo realizado por Gupta, Kumar e Wasan (2021), ao
adotar abordagens baseadas na EC, Produção mais Limpa e I4.0, as empresas
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podem

melhorar

significativamente

seu

desempenho

em

sustentabilidade.

Similarmente, Shayganmehr et al. (2021) diz que a I4.0 abre caminho para coletar e
analisar uma enorme quantidade de dados. Esses dados coletados refinados
permitem que os gerentes tomem decisões de forma mais lógica e precisa. Um dos
principais objetivos das tecnologias da I4.0 é criar uma fábrica inteligente, cujos
componentes funcionam automaticamente para aumentar a eficiência e eficácia do
desempenho. Tal questão facilita a implementação da Produção Mais Limpa e da EC
e cria um desenvolvimento de negócios sociais mais sustentáveis.
Similarmente, Bag et al. (2021) afirmam que a adoção da I4.0 tem uma relação
positiva com a produção sustentável e, então, a produção sustentável tem uma
relação positiva com as capacidades de uma EC. e Spaltini et al. (2021) dizem que a
EC e a I4.0 representam uma grande oportunidade para a manufatura na criação de
valor de negócios e na transição para uma forma de atuação industrial mais
sustentável.
Resumindo o grupo 1, no Quadro 8 expõem-se os principais conceitos dessa
união da EC com a I4.0, relacionando-os com seus respectivos autores.

Nº

1

2

3

4

5

Quadro 8 - Conceitos da união de EC e I4.0.
Descrição do conceito
A geração e a análise de dados de massa digital, assim como o
intercâmbio de dados, desempenham um papel cada vez mais
importante em todos os aspectos da EC. Numerosas opções
tecnológicas nas áreas de conectividade, computação e tecnologia de
manufatura afetam a interface entre digitalização e EC. A digitalização
pode, portanto, permitir o desenvolvimento de modelos de negócios
circulares, acelerá-los e torná-los mais eficientes.
O avanço da I4.0 com a transformação digital está marchando em
direção à conservação de materiais e energia ao incorporar a EC
como o capacitador central para a sustentabilidade.
Existem paralelos significativos nas estruturas dos futuros modelos de
negócios digitais e circulares. Uma semelhança significativa entre os
modelos de negócios circulares e digitais é que várias empresas
fornecem uma ampla gama de produtos e serviços a seus clientes
dentro de estruturas de rede. As empresas que desejam ter sucesso,
portanto, devem combinar competências técnicas e de rede para
desenvolver soluções inovadoras e estabelecê-las com sucesso em
redes complexas e dinâmicas no mercado.
As tecnologias da I4.0 são facilitadoras de formas inovadoras para
monitorar a exploração dos recursos naturais ou estágios do ciclo de
vida do produto e integração com as tecnologias já existentes.
A I4.0 também traz efeitos de avanço para a economia linear
tradicional, de modo que pode ser transformada em uma cadeia de
suprimentos sustentável baseada em EC. Uma cadeia de suprimentos
integrada com base na I4.0 e EC é mais flexível, sustentável, autoorganizada, segura, interoperável e altamente incorporada à
tecnologia da informação e comunicação.

Fonte

(DELOITTE, 2017)

(KPMG, 2017)

(DELOITTE, 2017)

(ROSA et al., 2020)

(RAJPUT; SINGH,
2019)
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6
7

8

9
10
11

12

13
14
15

Novas tecnologias da I4.0, quando consideradas dentro de um
contexto de fabricação, contribuem direta ou indiretamente para a (YADAV et al., 2020)
sustentabilidade.
Ao adotar abordagens baseadas na EC, Produção mais Limpa e I4.0,
(GUPTA; KUMAR;
as empresas podem melhorar significativamente seu desempenho em
WASAN, 2021)
sustentabilidade.
Em uma EC, os recursos permanecem no sistema por muito tempo e
fornecem valor máximo e, ao final de seu ciclo de vida, os componentes
são recuperados. O desenvolvimento de capacidades avançadas de
(KIRCHHERR;
fabricação requer pesquisa e desenvolvimento. A fabricação avançada
REIKE; HEKKERT,
usando abordagens baseadas em 10Rs pode fornecer opções para uma
2017)
produção mais limpa e pode ajudar as empresas a obter uma vantagem
competitiva sobre seus concorrentes.
Os processos 10Rs exigem o desenvolvimento de recursos
avançados de fabricação; no entanto, os processos 10Rs sofrem de
(BAG; GUPTA;
vários desafios e podem ser superados de forma eficaz por meio de
KUMAR, 2021)
aplicações tecnológicas da I4.0.
A tecnologia de IoT pode contribuir para a transição para uma EC, (INGEMARSDOTTER
apoiando o modelo de negócios circular e as estratégias de design.
et al., 2019)
O ecodesign é uma ferramenta para estabilizar a EC usando IoT e
(GARCIA-MUIÑA et
I4.0.
al., 2019)
Um dos principais objetivos d da I4.0 é criar uma fábrica inteligente,
cujos componentes funcionam automaticamente para aumentar a
eficiência e eficácia do desempenho. Tal questão facilita a (SHAYGANMEHR et
al., 2021)
implementação da Produção Mais Limpa e da EC e cria um
desenvolvimento de negócios sociais mais sustentáveis.
Modelos e soluções de EC auxiliados por tecnologias da I4.0 foram
(MASTOS et al.,
desenvolvidos para transformar produtos em fim de vida em novos
2021)
produtos com uso diferenciado.
A adoção da I4.0 tem uma relação positiva com a produção
sustentável e, então, a produção sustentável tem uma relação
(BAG et al., 2021)
positiva com as capacidades de uma EC.
A EC e a I4.0 representam uma grande oportunidade para a
manufatura na criação de valor de negócios e na transição para uma
(BAG et al., 2021)
forma de atuação industrial mais sustentável.
Fonte: Autor (2022)

Na Figura 9 visualiza-se uma nuvem de palavras-chave que serviram para
analisar as palavras com maior ocorrência desse grupo, as quais são: circular,
indústria, economia, sustentável, tecnologia(s), entre outras.
Figura 9 - Nuvem de palavras-chave da união de conceitos de EC e I4.0.

Fonte: Autor (2022).
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Percebe-se a falta da palavra “digitalização”, o que indica uma lacuna de
artigos e publicações que tratem desse assunto de forma específica juntamente com
a EC.
Tendo o conhecimento dessas palavras, conclui-se que os conceitos de
ambos os termos convergem para a mesma direção. Portanto, nota-se importante
oportunidade de implementação e desenvolvimento de uma EC tendo a I4.0 como
base. Então, uma empresa disposta a tornar-se circular precisa considerar a
digitalização e as tecnologias da I4.0 em sua cadeia de valor.
4.2.2 Grupo 2: Economia Circular e Indústria Química
A mudança na opção do consumidor em relação à produção e consumo
sustentáveis requer o desenvolvimento de novos produtos e modelos de negócios. Na
EC, o setor químico pode utilizar os potenciais de crescimento: por exemplo, apoiando
os clientes no alcance de suas metas de sustentabilidade ou estendendo seu ramo de
atividades com novos modelos circulares de negócios, como o leasing (um modelo de
negócios que pretende mudar o foco do aumento do volume de vendas de produtos
químicos para uma abordagem de valor agregado) de produtos químicos. A EC instiga
repensar: o foco passa a ser a utilidade do produto e a precificação baseada em valor
ao invés de volume (DELOITTE, 2017).
O conceito de EC abrange todas as contribuições para a economia de
recursos (como base de matéria-prima e sistemas ecológicos) e inclui medidas como:
aumentar a eficiência dos recursos em todos os níveis da cadeia de valor de uma IQ
(fornecedores, indústria, clientes), estendendo a vida útil de produtos e componentes;
reduzir o consumo de recursos na fase de aplicação, para que então, na medida do
possível, os ciclos se fechem com reutilização, reciclagem, utilização energética e
degradação biológica, bem como a utilização máxima e eficiente de materiais
residuais seja otimizada (DELOITTE, 2017), ou seja, as substâncias de que são feitos
os produtos serão cada vez mais tratadas como um recurso igual às matérias-primas,
e não apenas descartadas (CLARK et al., 2016).
Mudar o foco do produto de utilização seguido de descarte para utilização e
de reaproveitamento é a base da EC dentro da IQ. Tratar o produto como matériaprima ou um novo recurso para outra indústria, dita o futuro da circularidade na IQ.
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Segundo a Accenture (ELSER; ULBRICH, 2017), as indústrias químicas
podem adotar uma abordagem gradual e incremental. De certa forma, eles podem
“curvar” o modelo linear de “take-make-dispose”, trabalhando nas duas extremidades:
matérias-primas e maior reciclabilidade dos produtos finais. E, assim, continuar
avançando até criar um modelo circular. Essa abordagem está ilustrada na Figura 10.
Figura 10 - Abordagem para a transição da IQ do modelo linear para o circular.

Fonte: Adaptado de Elser, Ulbrich (2017).

É uma tarefa, um desafio e uma oportunidade para as empresas químicas
levarem em consideração todos os aspectos da EC ao longo de todo o ciclo de vida
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do produto. Isso começa com a fabricação de produtos químicos básicos e se estende
pelas etapas de refino subsequentes até a fase de utilização do produto.
As opções são evitar desperdício por reuso, bem como aumentar a eficiência
por meio da utilização de subprodutos, materiais residuais e CO 2 como matériasprimas (resíduos em produtos químicos e utilização de captura de carbono). Outras
possibilidades são a reciclagem química (também chamada de reciclagem de matériaprima), biodegradabilidade como ciclo de CO2 e proteção climática por meio da
“biologização da química” (uso de biotecnologia industrial, edição de genoma para
reprodução de precisão, biorrefinarias e a utilização de renováveis como matériaprima) (DELOITTE, 2017).
Elser e Ulbrich (2017) propuseram o conceito de "moléculas circulantes", as
quais são moléculas existentes, que estão ligadas a produtos de consumo final que
chegaram ao fim de suas vidas, que são reutilizadas e recicladas. A reutilização
extensiva de moléculas significaria mercados menores para matéria-prima de origem
fóssil e produtos químicos básicos. Por exemplo, se eventualmente for possível
circular totalmente termoplásticos, haverá uma necessidade substancialmente
reduzida de produzir monômeros e polímeros, tornando redundantes os modelos de
negócios. Essa produção reduzida seria um fator que contribui para a economia de
energia em toda a indústria.
O repensar da recirculação dos produtos químicos com uma avaliação do ciclo
de vida não só reduz o impacto ambiental, mas aumenta os benefícios
socioeconômicos. A utilização da matéria-prima desempenha um papel importante no
design e na fabricação dos produtos.
Alguns produtos defeituosos são considerados para reutilização ou
recuperação, contribuindo para a prevenção de resíduos. Nesta fase, os projetistas
de produtos químicos precisam aumentar o uso de solventes e auxiliares mais seguros
e energeticamente eficientes. Finalmente, os benefícios ambientais e econômicos dos
produtos químicos relacionados aos serviços ou bens devem ser construídos por meio
do estabelecimento de um modelo de negócios abrangente (CHEN et al., 2020), os
quais são citados no item 2.2.2. Até 60% das moléculas fornecidas pela IQ às
indústrias de clientes e usuários finais podem ser recirculadas se as práticas e os
conceitos de EC forem maximizadas e desenvolvidas para sua implementação na IQ
(ELSER; ULBRICH, 2017).
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Seguindo as práticas de EC citadas por Deloitte (2017) no grupo 1 e unindo
os conceitos de Woodliffe et al. (2021), de Chen et al. (2020) com os loops de
circulação de moléculas fundamentais na IQ citados por Elser e Ulbrich (2017), temse os seguintes exemplos de EC aplicados na IQ:
a) Redesign: em primeiro lugar, os produtos devem ser projetados e
otimizados para um ciclo de desmontagem e reutilização. Isso elimina o
desperdício e reduz a perda de energia e mão de obra (WOODLIFFE et
al., 2021). Compósitos reforçados com fibra de carbono podem substituir
aço e alumínio em vários componentes de veículos e reduzir o peso desses
componentes em até 50%. Isso resulta na redução do consumo de
combustível e das emissões de CO2. As vantagens ao longo da vida útil do
veículo superam as desvantagens do maior consumo de energia na
produção de materiais compostos e o fato de que estes ainda não podem
ser reciclados de forma ideal. O equilíbrio geral deste “design-toperformance” é, portanto, positivo (DELOITTE, 2017). Isso implica no
aumento da reutilização de produtos de usuário final, em que a indústria
pode se concentrar no desenvolvimento de conjuntos completos de novos
produtos e soluções que podem ser essencialmente reutilizados “como
estão”, como garrafas PET duráveis. Para isso, a indústria pode considerar
o estabelecimento de parcerias de “design para reutilização” envolvendo
fornecedores, fabricantes de equipamentos originais e empresas que
tenham relacionamentos próximos com clientes finais (ELSER; ULBRICH,
2017);
b) Substituição de matérias-primas: desde 2016, uma empresa alemã
substitui 20% do petróleo bruto normalmente necessário na fabricação de
poliuretano por CO2, que é gerado por outros processos de produção. Este
é um exemplo de fabricação de produtos químicos com eficiência de
recursos e proteção do clima (DELOITTE, 2017). A indústria poderia
substituir

parte

das matérias-primas fósseis

por matérias-primas

renováveis, como material de biomassa (por exemplo, bioetanol e ácido
lático). Repensar o ciclo de matérias-primas exigiria investimento em nova
infraestrutura de matéria-prima e ativos de conversão. Em qualquer caso,
esta abordagem tem algumas limitações. Substituir todas as matériasprimas e fornecer a energia necessária para a indústria com biomassa,
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devido à baixa intensidade energética da biomassa em comparação com
os recursos fósseis, exigiria a colheita total de material de mais de 238.000
km² de terra - uma área como cerca de 14% da área total utilizada para a
agricultura na União Europeia hoje (ELSER; ULBRICH, 2017). Assim, a
substituição das matérias-primas não pode ser, por si só, uma resposta
completa;
c) Economia de átomos: a economia de átomos pode elucidar a eficiência
de

uma

reação

química

calculando

o

rendimento

do

produto,

representando uma mudança de paradigma verde em termos do conteúdo
de reagentes que se convertem nos produtos desejados. O elemento
chave para alcançar uma melhor economia atômica é a catálise de reação,
que pode fornecer um caminho alternativo envolvendo menor transição de
energia e barreiras de ativação. A economia atômica, como a eficiência
intrínseca de uma reação química balanceada, também poderia identificar
o projeto conceitual para a síntese química dentro da química verde e a
ideia de 100% de economia atômica seria o objetivo final para um processo
químico mais verde. (CHEN et al., 2020);
d) Return: que também engloba reaproveitar, reparar, recondicionar e
remanufaturar (FIEP, 2019b). A prática de return tem se mostrado menos
exigente com o meio ambiente, exigindo menos recursos, menos energia
e menos mão de obra quando comparada com a fabricação de um produto
a partir de materiais virgens, reciclados ou de descarte. Com relação às
substâncias químicas, o princípio do return pode ser aplicado coletando o
solvente e os materiais de partida não reagidos da síntese, purificação e
ativação, usando-os novamente para o próximo lote. No entanto, o nível
de pureza e os custos associados também devem ser considerados. Para
aplicações finais, as substâncias químicas precisam ser estáveis e
capazes de serem regeneradas em vários ciclos, mantendo suas principais
propriedades funcionais, que podem ser projetadas no estágio de síntese
(WOODLIFFE et al., 2021);
e) Reutilização: Uma empresa alemã oferece aos seus clientes um modelo
de leasing para solventes, juntamente com fabricantes de máquinas de
limpeza, revendedores de produtos químicos e empresas de eliminação de
resíduos. Por meio de seu portfólio de limpeza de superfícies e têxteis,
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essa empresa conseguiu reduzir a proporção de solventes nas águas
residuais em até 80%, reduzir o risco à saúde dos funcionários e reduzir a
quantidade do novo solvente em até 80% (DELOITTE, 2017). O leasing de
produtos é um modelo de compensação de serviço no qual o cliente paga
pelo acesso contínuo a um produto durante um período acordado. O
leasing químico é um modelo de negócios orientado a serviços que
transfere do aumento do volume de vendas de produtos químicos para
uma abordagem de valor de alta eficiência. Os fabricantes de produtos
normalmente mantêm a propriedade do produto e são responsáveis pela
entrega, manutenção e devolução, o que aumenta a responsabilidade dos
mesmos sobre os produtos. E isso, inclui a gestão de todo o ciclo de vida,
redução dos riscos de perigos e garantia da saúde humana (CHEN et al.,
2020; DELOITTE, 2017). Uma prática bem-sucedida de leasing químico
pode ampliar a responsabilidade social de incorporar aspectos ambientais,
sociais e econômicos. As empresas participantes podem melhorar seu
desempenho em proteção ambiental, imagem social e benefícios
econômicos, planejando a repartição de benefícios adequada, regulando o
padrão de qualidade e mantendo a confiança mútua com os clientes;
f) Reciclagem química: a reciclagem química acontece quando as moléculas
não podem ser reutilizadas em sua estrutura intacta. Então, as empresas
químicas podem modificar as ligações moleculares do material para
recuperar hidrocarbonetos. Isso envolveria a quebra de hidrocarbonetos
de cadeia longa em precursores por meio de processos como
craqueamento catalítico ou gaseificação a plasma. Para este ciclo, a
indústria precisaria investir em mais pesquisas e desenvolvimento em
processos de craqueamento e gaseificação, bem como investir em ativos
de grande escala (ELSER; ULBRICH, 2017). Um exemplo de reciclagem
química é um consórcio de oito empresas internacionais, que pretende
iniciar uma produção conjunta de metanol e etanol de base biológica a
partir de resíduos urbanos. A tecnologia é compatível com a infraestrutura
de resíduos existente e tem como objetivo permitir que resíduos que não
podem ser reciclados mecanicamente sejam convertidos em combustíveis
e produtos químicos de alta qualidade por meio de gás de síntese, ou seja,
reciclados quimicamente (DELOITTE, 2017). A reciclagem, embora reduza
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claramente a quantidade de resíduos enviados para descarte, também traz
o risco de tirar a ênfase dos princípios mais impactantes de redução e
reutilização. A reciclagem é menos sustentável do que a redução ou
reutilização em termos de eficiência e rentabilidade dos recursos, sendo
limitada pela complexidade do material. No uso de produtos químicos, este
princípio pode ser aplicado quando a reutilização não for viável. Se o
produto químico usado, o solvente residual ou os materiais iniciais que não
reagiram não puderem ser coletados para reutilização, eles ainda poderão
ser reciclados para uso em outras aplicações (WOODLIFFE et al., 2021);
g) Redução de resíduos: a redução de resíduos por meio de um projeto de
degradação mais seguro e ecológico pode ser alcançado usando os
solventes adequados na reação química. A redução é implementada
através da minimização da quantidade de energia e das matérias-primas
utilizadas e da minimização de resíduos ou emissões geradas. Por
exemplo, produtos químicos podem ser projetados no estágio de
purificação, ativação e síntese para ter alta capacidade de reutilização em
suas aplicações finais, para serem facilmente divididos em partes
constituintes no final da vida útil e para a sua degradação caso ainda haja,
porventura, resquício de resíduos (CHEN et al., 2020). Os resíduos podem
ser ainda mais reduzidos considerando e minimizando a toxicidade dos
reagentes usados em toda a produção química. Os subprodutos gerados
durante a produção teriam, então, maior potencial de reutilização dentro
do processo de produção ou em processos alternativos. Para métodos que
envolvem aquecimento, os requisitos de energia podem ser reduzidos por
aquecimento mais eficiente durante a síntese e/ou purificação e ativação,
como por micro-ondas ou métodos de indução (WOODLIFFE et al., 2021)
A avaliação do ciclo de vida pode ser aplicada no nível de produtos inteiros
ou em suas matérias-primas para otimizar o uso de produtos químicos em uma EC.
No entanto, faltam ferramentas para avaliar os ciclos de vida ao nível de substâncias
químicas por si só. Para resolver esse problema, é necessário aumentar a
transparência nas cadeias de suprimentos de produtos químicos e materiais. Um início
adequado seria entender a função que cada produto químico desempenha em um
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determinado material. No Quadro 9 expõem-se os principais conceitos da EC na IQ
resumindo o grupo 2,

N

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Quadro 9 - Conceitos da união de EC e IQ.
Descrição do conceito
A mudança nas preferências do público em relação à produção e consumo
sustentáveis requer o desenvolvimento de novos produtos e modelos de
negócios. Em uma EC, o setor químico pode utilizar os potenciais de
crescimento: por exemplo, apoiando os clientes no alcance de suas metas
de sustentabilidade ou estendendo seu ramo de atividades com novos
modelos circulares de negócios, como o leasing de produtos químicos. A
EC requer repensar: o foco aqui é menos no volume e mais na utilidade do
produto e na precificação baseada em valor.
É uma tarefa, um desafio e uma oportunidade para as empresas químicas
levarem em consideração todos os aspectos da EC ao longo de todo o ciclo
de vida do produto. Isso começa com a produção de produtos químicos
básicos e se estende pelas etapas de refino subsequentes até a fase de
utilização do produto. As opções são evitar desperdício por uso múltiplo,
bem como maior eficiência por meio da utilização de subprodutos, materiais
residuais e CO2 como matérias-primas.
A prática da EC na IQ pode ser considerada como uma das soluções
práticas para atingir os objetivos da sustentabilidade.
Transformar a IQ em práticas circulares é bastante desafiador devido à sua
natureza heterogênea e, portanto, precisa integrar o princípio subjacente da
química verde, química sustentável, EC, ecologia industrial e I4.0.
A transição de práticas lineares para circulares é um dos principais
impulsionadores da IQ sustentável no contexto da EC, que se baseia na
substituição de insumos de matéria-prima e redirecionamento de resíduos
para o sistema econômico.
"Moléculas circulantes" são moléculas existentes, que estão ligadas a
produtos de consumo final que chegaram ao fim de suas vidas, que são
reutilizadas e recicladas.
A utilização de recursos, a eficiência de reciclagem e a ecoeficiência podem
ser melhoradas por meio do projeto e da construção de um sistema
ecológico de Economia Circular Química com base em ferramentas de
projeto ecológico, incluindo consultoria especializada, atualização e
integração de tecnologia, extensão e acoplamento da cadeia, reciclagem de
resíduos e reutilização.
Uma EC fornecerá à química uma base de produtos inovadores, feitos a
partir de matérias-primas renováveis e projetados para serem reutilizados,
reciclados ou para que a matéria-prima seja renovada por meio de
processos naturais. As substâncias de que são feitos os produtos serão
cada vez mais tratadas como um recurso igual às matérias-primas, e não
apenas descartadas.
Em uma EC, não basta substituir matérias-primas insustentáveis por
biomassa sem otimizar o processamento e o design do produto para evitar
desperdícios e danos ambientais. O design do produto, quando
desenvolvido em harmonia com outros conceitos de EC, pode ajudar a obter
o uso ideal do material e minimizar o desperdício.
O desenvolvimento da EC na IQ significa aproveitar ao máximo os recursos
e energia, realizar uma produção mais limpa, desenvolver um tratamento de
resíduos bem elaborado e inofensivo ao meio ambiente e construir parques
eco industriais que interagem com a cadeia ecológica de outras indústrias,
para fornecer recursos e dispor os poluentes de uns para outros e alcançar
a regeneração de recursos e o desenvolvimento coordenado e equilibrado.

Fonte

(DELOITTE,
2017)

(DELOITTE,
2017)

(CUCCINIELLO;
CESPI, 2018)
(MOHAN;
KATAKOJWALA,
2021)
(VENKATA
MOHAN et al.,
2019)
(ELSER;
ULBRICH, 2017)

(MA et al., 2015)

(CLARK et al.,
2016)

(CLARK et al.,
2016)

(ZHANG, 2017)
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Para desenvolver uma EC na IQ, a estrutura de gestão sustentável de
materiais pode ser aplicada para reciclagem de recursos e energia (por
exemplo, resíduos químicos e energia residual). Como uma abordagem
sistemática, a gestão sustentável de materiais busca promover o uso
sustentável de materiais e produtos ao longo de todo o ciclo de vida para
reduzir os impactos ambientais, considerando os benefícios econômicos.
Fonte: Autor (2022).

(CHEN et al.,
2020)

Nenhum desses conceitos, analisados separadamente, é uma solução
perfeita para a implementação da EC na IQ. As empresas químicas provavelmente
precisarão recorrer a uma combinação de abordagens, e suas opções podem evoluir
com o tempo. Embora alguns desses conceitos já estejam sendo implementados,
ainda há espaço para expansão adicional por meio do uso de novas tecnologias. Além
disso, o desenvolvimento de tecnologias e processos para os ciclos de reciclagem
química e utilização de carbono já está ocorrendo (ELSER; ULBRICH, 2017). Em
suma, a sociedade brasileira atualmente enfrenta desafios complexos em torno de
produtos químicos em um contexto de EC.
Pode-se observar na Figura 11 uma nuvem de palavras-chave formada pelas
palavras de maior ocorrência de ambos os termos, Economia Circular e Indústria
Química: química, economia, indústria, reutilização, matérias-primas, resíduos, entre
outras,
Figura 11 - Nuvem de palavras-chave da união de conceitos de EC e IQ.

Fonte: Autor (2022)

Também, percebe-se nesta nuvem a falta da palavra “digitalização” e da
palavra “tecnologia”, o que indica uma lacuna de artigos e publicações que tratem da
EC na IQ com a junção de conceitos da I4.0, a qual pode ser utilizada como base para
a sua implementação.
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Nesse sentido, a I4.0 pode dar o suporte necessário para esta implementação
de novas tecnologias na IQ. Entre os principais desafios estão que as atuais estruturas
‘políticas em todo o mundo não facilitam uma perspectiva circular e integrativa, o uso
de materiais químicos complexos e de difícil decomposição, como plásticos, e a
possível contaminação cruzada de materiais reciclados com produtos químicos
nocivos. Para isso é necessária uma mudança de mindset, não somente do setor
político, mas como da população como um todo, e também, um grande investimento
em pesquisa e desenvolvimento na área da Indústria Química Circular.
4.2.3 Grupo 3: Indústria 4.0 e Indústria Química
Uma nova fase de desenvolvimento está começando na IQ. Após a
industrialização e a química do carvão (Química 1.0), o surgimento da petroquímica
(Química 2.0) e a crescente globalização e especialização (Química 3.0), a indústria
está entrando em uma nova fase com a Química 4.0, em que digitalização, EC e
sustentabilidade são partes fundamentais (DELOITTE, 2017).
Segundo Mohan e Katakojwala (2021) transformar a IQ em práticas circulares
é bastante desafiador devido à sua natureza heterogênea e, portanto, precisa integrar
os princípios da química verde, da EC, da ecologia industrial, que é uma rede de
empresas de manufatura e serviços que buscam desempenho ambiental e econômico
aprimorado por meio da colaboração na gestão de questões ambientais e de recursos,
incluindo energia, água e materiais (BALDASSARRE et al., 2019), e da I4.0, como
mostra a Figura 12,
Figura 12 - Pilares da Química Circular

Fonte: Adaptado de Mohan e Katakojwala (2021).
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Para o desenvolvimento da Química Circular, esses quatro pilares são
fundamentais. Pois, em conjunto, eles se complementam e auxiliam na transição de
um modelo tradicional linear para um modelo de negócio circular.
A IQ é um importante impulsionador da inovação e do crescimento da
economia e está continuamente progredindo com inovações científicas e tecnológicas
com o tempo. Especificamente, a Indústria 2.0 evidenciou a produção em massa
devido à possibilidade de upscaling e modernização da química do petróleo. A IQ
durante a Indústria 3.0 encontrou uma mudança radical devido à automação,
especialização e globalização junto com o uso de materiais renováveis, produção
auxiliada por biotecnologia, medicamentos/produtos novos e personalizados,
proteção ambiental integrada, segurança e aspectos de saúde (DELOITTE, 2017).
Agora, acredita-se que a I4.0 tem potencial para transformar a IQ, agilizando as
operações com a ajuda da análise digital, em que a circularidade constitui uma
entidade importante que pode ser vinculada a modelos de negócios digitalizados
(KPMG, 2017).
Portanto, a IQ está entrando em uma nova fase, contando com as tecnologias
emergentes da I4.0 e os fundamentos da sustentabilidade a fim de se tornar uma
Indústria Química Circular.
Uma proporção excepcionalmente grande das mudanças esperadas nos
próximos anos para a IQ tem um caráter disruptivo. Várias dessas mudanças
esperadas estão intimamente ligadas à digitalização de modelos de negócios. Além
disso, muitas mudanças têm uma relação evidente com tópicos de sustentabilidade e
conceitos de EC (por exemplo, matérias-primas renováveis, energia renovável,
captura e utilização de carbono, biorrefinarias, bioplásticos). Por um lado, essas
mudanças disruptivas oferecem oportunidades em novas áreas de crescimento para
as empresas químicas. Por outro lado, elas também representam desafios. Elas têm
uma grande influência em tecnologias, portfólios de produtos, estruturas de criação
de valor e modelos de negócios na IQ, bem como em seus clientes e fornecedores
(DELOITTE, 2017).
O setor químico pode desempenhar um papel fundamental na conexão dos
setores energético e industrial, aproveitando os picos de oferta de energias renováveis
para a fabricação de matérias-primas sintéticas, reduzindo assim a utilização dos
recursos fósseis. Um exemplo de mudança disruptiva com influência em portfólios de
produtos e nas estruturas de demanda é o aumento da mobilidade elétrica, que faz
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com que a demanda por muitos produtos químicos diminua, de catalisadores a
plásticos resistentes ao calor, ao óleo e à gasolina, bem como aditivos para óleo e
combustível (DELOITTE, 2017).
A transformação digital também pode mudar estruturas inteiras de criação de
valor. Um setor químico mais circular trará ganhos, não somente para a IQ, como
também para outros setores que também se beneficiarão dessa mudança.
A digitalização oferece uma oportunidade para as empresas químicas
coletarem dados extensos em seus próprios negócios e, em seguida, avaliá-los e
utilizá-los para melhorar os processos operacionais dentro da empresa. Então, devido
a novas tecnologias e uma coleta sistemática de grandes volumes de dados (dados
digitais em massa, por exemplo, sobre o comportamento e preferências do cliente,
utilização de produtos, propriedades ambientais dos produtos), a digitalização abre
novas oportunidades para fazer melhorias adicionais na eficiência de processos e
modelos operacionais, e para desenvolver novos modelos de negócios (DELOITTE,
2017). O armazenamento e a utilização de dados vêm se tornando cada vez mais
importante para a criação de valor no setor químico.
Bellini et al. (2021) propuseram um plano de produção, tendo a I4.0 como
ferramenta, dentro de uma IQ: por exemplo, uma planta de produção química típica
apresenta uma produção contínua de 24 horas por dia, sete dias por semana e 365
dias por ano. Levando em consideração a chegada da matéria-prima na planta e a
distribuição dos produtos acabados (a entrega é realizada por caminhões/tanques
grandes cinco dias por semana, em horário comercial). Isso significa que o plano de
produção deve ser progressivamente calculado com antecedência e executado no
tempo planejado.
Um plano de produção consiste em um conjunto de: configurações para as
máquinas de produção para cada hora nas próximas 24/48h, e valores de produção
simulada/prevista com base nos parâmetros e comparáveis com os valores reais após
a produção.
Os dados de produção permitem realizar o plano de entrega e transporte dos
produtos para garantir que toda a produção seja retirada do armazenamento local a
tempo. Além disso, o plano deve levar em consideração eventuais manutenções
planejadas e as correções de ineficiência devido à degradação de desempenho das
diferentes máquinas (BELLINI et al., 2021). Então a I4.0 auxilia no planejamento e
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execução de cada etapa do processo e viabiliza, não somente a produção em si, bem
como o modelo de negócio como um todo.
A importância dos modelos de negócios digitais para a viabilidade futura da
IQ é reconhecida e os modelos de negócios digitais estão passando por uma
expansão dinâmica. A digitalização se tornará, portanto, uma parte integrante do
modelo de negócios da IQ. Para exemplificar modelos operacionais baseados em
dados no setor químico, Deloitte (2017) cita os campos que isto pode ocorrer, tais
como:
a) no desenvolvimento da simulação de experimentos, que visa simular
sistemas químicos maiores no que diz respeito à quantidade, previsão e
escalabilidade. Os avanços nas tecnologias de computação quântica, nos
métodos de análise como o microscópio de força atômica, bem como no
aprendizado de máquina, pretendem torná-los possíveis. Com base
nessas percepções, as empresas podem conceituar digitalmente os
materiais com as características químicas, eletrônicas e físicas
necessárias e determinar uma rota de fabricação econômica e
ecologicamente eficiente;
b) na manutenção preditiva, os sensores coletam grandes volumes de dados
em tempo real sobre o status operacional atual, com os quais algoritmos
desenvolvidos especificamente preveem as falhas da máquina, bem como
sua causa. Desta forma, as perdas de produção podem ser evitadas por
meio de medidas de manutenção adequadas, reduzindo significativamente
os custos e o tempo necessário para a manutenção;
c) na agricultura digital, empresas estabelecidas dos setores químico, agrícola
e de processamento de alimentos formam uma rede econômica com novos
fornecedores, que permitem uma análise em tempo real de dados de clima,
solo, planta e máquina, bem como otimização em tempo real de processos
agrícolas. Um exemplo de modelo digital de negócios na IQ é uma
plataforma que coleta e analisa imagens e dados sobre as condições do
clima e do solo para calcular o uso ideal de fertilizantes, sementes e
proteção de culturas para o agricultor;
d) uma série de empresas estabelecidas e startups estão se unindo em todas
as áreas de criação de valor em prol do cliente, como na fabricação de
hardware, no desenvolvimento de software, na prestação de serviços e na
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fabricação de materiais. Por exemplo, os clientes podem entrar em contato
diretamente com uma IQ por meio de sua plataforma para solicitar o
desenvolvimento de materiais específicos para aplicações 3D.
O potencial para aumentar a eficiência por meio de processos digitais e
desses modelos operacionais baseados em dados difere, dependendo do segmento
específico da IQ. Nos segmentos upstream da cadeia de valor, ou seja, próximos às
matérias-primas e à energia, surgem ganhos de eficiência na manufatura, por
exemplo, por meio de manutenções remotas e preventivas e a correspondente
operação de fábricas. Nos segmentos downstream, mais próximos do cliente, os
ganhos de eficiência residem mais na melhoria de vendas, marketing e administração
(DELOITTE, 2017).
Em princípio, as empresas químicas já têm um alto grau de prontidão e
capacidade de rede, porque têm operado em um ambiente complexo desde o início:
elas operam redes de manufatura complexas em locais de produção integrados ou
parques químicos e lidam com um grande número de diferentes fornecedores e
clientes em uma ampla gama de indústrias clientes. No entanto, as oportunidades
inerentes às redes econômicas digitais ainda não estão sendo totalmente exploradas
pela IQ (DELOITTE, 2017).
Para melhor desenvolver essas oportunidades, as empresas químicas não só
precisam reconhecer o desenvolvimento e a dinâmica das redes econômicas em um
estágio inicial, mas também identificar o papel de sua própria empresa nessas
estruturas e se organizar estrategicamente. Para muitas empresas, essas complexas
redes econômicas com novos parceiros de outros setores ainda são um território
desconhecido, caracterizado por incertezas e riscos.
Devido à combinação de diversas características da IQ, em comparação com
o caso de outras indústrias de manufatura, a manufatura inteligente na IQ deve realizar
tarefas mais complicadas; ou seja, em um sistema interligado, questões relativas à
sinergia e eficiência entre equipamentos, processos e toda a cadeia da indústria
durante a conversão de massa e energia devem ser resolvidas (HE et al., 2020).
Deste modo, soluções otimizadas ganham continuamente e cotidianamente,
propostas computacionais de soluções para representações de fenômenos de
interesse da IQ, de grande complexidade. Neste contexto, ressalta-se a importância
do ensino, em cursos de graduação de Engenharia Química, para disciplinas que
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abordam as linguagens C++, Fortran, Visual Basic, Matlab e Excel. No contexto
profissional é cada vez maior o suporte de decisões do engenheiro químico com base
nos programas Hysys, Chemcad, Aspen, Pro II, dentre outros. No âmbito da indústria,
é destaque a substituição de sistemas de controles analógicos por digitais, integrados
em sistemas supervisórios (BETO, 2018).
A chave para o desenvolvimento da manufatura inteligente na IQ é alcançar a
interconexão e a eficiência dos processos em condições de escala múltipla. Por um
lado, a compreensão e a regulação do mecanismo de interconexão de processos
químicos são importantes para a operação segura e confiável de sistemas de
processos químicos. Por outro lado, alcançar a interconexão, integração e sinergia em
várias escalas de processos químicos permite o desenvolvimento da IQ verde (HE et
al., 2020).
A digitalização na IQ é estabelecida usando um novo sistema de tecnologia
representado por CPS, tecnologia de comunicação de alta velocidade, confiável e de
baixa latência, plataformas industriais de internet e inteligência artificial. Integra ideias
e métodos modernos de gestão, com os objetivos de personalização, segurança e
confiabilidade do produto, eficiência de recursos e sinergia da cadeia da indústria, em
todo o ciclo de vida do produto. Além disso, considera o ciclo de vida completo dos
produtos e integra completamente a percepção onipresente, ampla interconexão,
tomada de decisão inteligente, controle preciso, autoaprendizagem e auto evolução
(HE et al., 2020).
Para organizar os conceitos desse grupo, expõe-se no Quadro 10 os
conceitos da utilização da I4.0 dentro da IQ,

Nº

1

2

Quadro 10 - Conceitos da união de I4.0 e IQ.
Descrição do conceito
A IQ está continuamente progredindo com inovações científicas e tecnológicas
com o tempo. O avanço da I4.0 com a transformação digital está marchando
em direção à conservação de materiais e energia incorporando a EC como o
capacitador central para a sustentabilidade geral. Acredita-se que a I4.0 tem
potencial para transformar a IQ, agilizando as operações com a ajuda da
análise digital, em que a circularidade constitui uma entidade importante que
pode ser vinculada a modelos de negócios digitalizados.
Uma nova fase de desenvolvimento está começando na IQ. Após a
industrialização e a química do carvão (Química 1.0), o surgimento da
petroquímica (Química 2.0) e a crescente globalização e especialização
(Química 3.0), a indústria está entrando em uma nova fase com a Química 4.0,
em que digitalização, EC e sustentabilidade são papéis fundamentais. Com
base na I4.0, as empresas do setor químico podem conceituar digitalmente os
materiais com as características químicas, eletrônicas e físicas necessárias e
determinar uma rota de fabricação econômica e ecologicamente eficiente.

Fonte

(DELOITTE,
2017; KPMG,
2017)

(DELOITTE,
2017)
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4

5

Engenharia química interconectada apresenta integração, sinergia e
inteligência. Com dados, algoritmos e poder de computação como principais
elementos técnicos, ela promove inovação para produtos e serviços,
processos e equipamentos e modelos de negócios. Alcançar a interconexão,
integração e sinergia em várias escalas de processos químicos permite o
desenvolvimento da IQ verde.
Transformar a IQ em práticas circulares é bastante desafiador devido à sua
natureza heterogênea e, portanto, precisa integrar o princípio subjacente da
química verde, da EC, da ecologia industrial e da I4.0.
Fonte: Autor (2022).

(BETO, 2018)

(MOHAN;
KATAKOJWALA,
2021)

Com essa união de conceitos foi elaborada uma nuvem de palavras-chave
(Figura 13), sendo possível analisar as palavras de maior ocorrência: química,
indústria, sustentabilidade, desenvolvimento, circular, entre outras.
Figura 13 - Nuvem de palavras-chave da união de conceitos de I4.0 e IQ.

Fonte: Autor (2022)

Observando as três nuvens de palavras-chave construídas dos três grupos,
nota-se uma grande concentração em palavras mais comuns, como: circular,
indústria, desenvolvimento, material(is) e química. A convergência desses termos
auxiliou na construção do framework.
Desta forma, por meio da digitalização da IQ, a EC ganhará importância e a
I4.0 levará a grandes mudanças em todos os setores. Esses dois tópicos principais
são de importância central para as tendências no setor químico.
4.3 Framework conceitual
O framework conceitual (Figura 14) descreve a implementação das práticas
da EC em uma IQ em cada uma das etapas de sua cadeia, desde a extração das
matérias-primas até o pós-consumo de seus produtos.
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Figura 14 - Framework conceitual para a implementação de EC na IQ por meio da I4.0.

Fonte: Autor (2022).

Para colocar em ação essas práticas, tem-se algumas das tecnologias da I4.0
para auxiliar nessa implementação, as quais foram explicadas com mais detalhes no
Quadro 4 da seção 2.2.
Então, na coluna principal do framework está a sequência das etapas do
processo da fabricação de um produto químico, do lado esquerdo estão as práticas
de EC que estão presentes em cada etapa da cadeia e do lado direito as tecnologias
da I4.0 que podem ser utilizadas como ferramentas em cada uma dessas práticas.
Inicialmente, mesmo antes da extração das matérias-primas, ou seja, na
etapa de design, projeto do produto e escolha de matérias-primas, estão as práticas
de Redesign (prática 1) e Substituição de matérias-primas (prática 2). Pois, por meio
dessas práticas, é possível simular detalhadamente o produto em todo o seu
processo, até mesmo como potencial impacto no meio ambiente no pós-consumo. Por
isso, ele pode ser projetado, por meio de Simulação, pois oferece a possibilidade de
avaliar vários cenários da indústria por meio do desenvolvimento de modelos
exploratórios de planejamento e de sistemas complexos (LUGERT; BATZ e
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WINKLER, 2018), bem como simular o design do produto e suas características a fim
de analisar quais matérias-primas são mais adequadas em termos de circularidade e
qual será seu comportamento em toda a cadeia de valor.
Para analisar quais matérias-primas que podem ser substituídas durante o
processo de fabricação já dentro da IQ, a tecnologia de BDA é indicada, pois pode
contar com a grande quantidade de dados acumulados (big data) e da capacidade de
análise com técnicas avançadas (analytics) (FRANK; DALENOGARE e AYALA, 2019)
e, também a tecnologia de CPS, uma vez que utilizam sensores espalhados pela
fábrica e tecnologia da informação para capturar, armazenar e analisar as informações
necessárias (LI; WANG e WANG, 2017).
Após o design e a escolha das matérias-primas, tem-se o processo de
fabricação de produtos na IQ, que, em sua maioria, são utilizados como matériasprimas para outras indústrias. Dentro dos processos industriais, tem-se a prática de
EC de Economia de átomos (prática 3) e, também, a Substituição de matérias-primas
(prática 2), como foi explicado no parágrafo anterior.
Para a Economia de átomos, temos as tecnologias de IoT, BDA e CPS como
ferramentas. A IoT é o emprego da internet como ferramenta de coleta e troca de
informações, permitindo a comunicação entre um número ilimitado de dispositivos
(CNI, 2016; DILBEROGLU et al., 2017). Portanto, as informações extraídas dos
produtos, máquinas ou linhas de produção constituem uma quantidade substancial de
dados estatísticos a serem trocados e analisados (explicado pela tecnologia de BDA).
O alcance de melhor economia atômica requer a catálise, em que o objetivo
é alterar a velocidade de reação, fornecendo um caminho alternativo envolvendo
menor transição de energia e barreiras de ativação (CHEN et al., 2020). E, para isso,
poderiam ser implementados sensores e controladores (explicados pela tecnologia de
CPS) de tempo de reação ou da concentração dos produtos formados pela reação
dentro do reator em produção.
Após a fabricação do produto na IQ, os produtos vão para o consumidor final
ou como matéria-prima para as demais indústrias, que fabricam seus produtos (por
exemplo, a IQ de resinas de revestimento encaminha seus produtos como matériaprima para a indústria de tinta), os quais seguem para os prestadores de serviço e
para distribuição ao consumidor final.
Para que o processo deixe de ser linear e passe a ser circular, o produto pode
ser reutilizado (prática 4), voltando ao prestador de serviço e ao consumidor, por meio

79

do leasing químico, por exemplo. Na etapa de reutilização temos, como ferramentas,
as tecnologias IoT, CPS e BDA. A tecnologia de IoT pode auxiliar na reutilização de
forma a reconhecer características do produto e identificar de que maneira ele pode
ser reutilizado.
A tecnologia de CPS auxilia na coleta de dados passando assim esses dados
para armazenamento pela tecnologia de BDA, que além de armazenar, analisa os
dados de forma que a etapa em que o produto pode ser reutilizado é identificada,
analisando se o produto pode ser reutilizado por prestadores de serviço, ou até mesmo
se ele pode ser reutilizado pelo consumidor final.
O produto pode retornar (prática 5) à IQ ou para as demais indústrias, para
ser reaproveitado como matéria-prima. A prática de return pode ser aplicada às
substâncias químicas coletando o solvente e os materiais de partida que não reagiram
na síntese, purificação e ativação, para que possam ser usados novamente para o
próximo lote. Para aplicações finais, as substâncias químicas precisam ser estáveis e
capazes de serem regeneradas em vários ciclos, mantendo suas principais
propriedades funcionais, que podem ser projetadas no estágio de síntese
(WOODLIFFE et al., 2021).
Também utilizando das tecnologias de IoT, CPS e BDA como ferramentas, a
tecnologia de IoT pode auxiliar na prático de return de forma a conectar todos as
etapas do processo e identificar em que parte do processo ele pode retornar. A
tecnologia de CPS auxilia na coleta de dados através de sensores distribuídos na
produção, passando assim esses dados para armazenamento pela tecnologia de
BDA, que além de armazenar, analisa os dados para identificar em que etapa o
produto pode ser retornado. Identifica se o produto pode retornar para ser utilizado
como matéria-prima para a própria IQ ou como matéria-prima para outras indústrias.
O produto também pode ser reciclado quimicamente (prática 6), modificando
suas ligações moleculares para recuperar hidrocarbonetos, por meio de processos
como craqueamento catalítico ou gaseificação a plasma e voltar à IQ (ELSER e
ULBRICH, 2017), contando com as tecnologias de IoT e CPS para alcançar essa
prática de EC com êxito.
Após o consumo do produto, pode-se reduzir, ou até mesmo eliminar resíduos
(prática 7), o que pode ser simulado na etapa de design do produto. Os produtos
químicos podem ser projetados e analisados por Simulação e CPS nos estágios de
purificação, ativação e síntese buscando alta capacidade de reutilização em suas
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aplicações finais, para serem facilmente divididos em partes constituintes no final da
vida útil e para a sua degradação caso ainda haja, porventura, resquício de resíduos
(CHEN et al., 2020).
Resumidamente, os principais tópicos discutidos em cada prática da EC no
framework estão expostos no Quadro 11, com suas respectivas tecnologias da I4.0 e
seus principais autores.

#

1

2

3

4

5
6
7

Quadro 11 - Resumo do framework conceitual com seus principais tópicos.
Principais
Prática da Tecnologias
Principais tópicos
Autor
EC
da I4.0
(2022)es
Simular detalhadamente o produto;
Impacto no meio ambiente;
Woodlife,
Redesign
Simulação
Avaliar cenários da indústria por meio do
Deloitte, Elser
desenvolvimento de modelos.
Analisar as características do produto por meio
Substituição
dados acumulados (big data) e de análise com
de
técnicas avançadas (analytics);
BDA, CPS
Elser
matériasSensores e tecnologia da informação para
primas
capturar e analisar as informações
necessárias.
Coleta e troca de informações, permitindo a
comunicação interprocessos;
Catálise, tendo como objetivo alterar a
Economia
IoT, BDA,
velocidade de reação, envolvendo menor
Chen
de átomos
CPS
transição de energia e barreiras de ativação;
Sensores e controladores de tempo de reação
ou da concentração.
Materiais de partida que não reagiram na
síntese, purificação e ativação, possam ser
IoT, BDA,
usados novamente;
Reutilização
Woodlife
CPS
Reconhecer características do produto e
identificar de que maneira ele pode ser
reutilizado.
Retornar para ser reaproveitado como matériaIoT, BDA,
prima ou por meio do leasing químico;
FIEP 2019b,
Return
CPS
Conectar todos as etapas do processo e
Chen, Deloitte
identificar em que parte ele pode retornar.
Reciclagem
Modificar ligações moleculares para recuperar
Elser,
IoT, CPS
química
hidrocarbonetos.
Woodlife
Buscar alta capacidade de reutilização nos
Redução de
Simulação,
estágios de purificação, ativação e síntese;
Chen
resíduos
CPS
dividir em partes constituintes no final da vida
útil ou degradação caso ainda haja resíduos.
Fonte: Autor (2022).

Após todas essas etapas tem-se o fechamento do ciclo do produto com
resíduo nulo, ou praticamente nulo, que é a característica principal de uma EC. Esse
fechamento de ciclo se torna plausível e alcançável tendo a I4.0 como a ferramenta
principal para colocar em ação todas as práticas de EC citadas nessa pesquisa dentro
de toda a cadeia de valor de um produto químico na indústria.
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Esse framework tem como objetivo introduzir o conceito da implementação de
práticas de EC em uma IQ. Portanto, esse estudo tem como sugestão para trabalhos
futuros de que esse framework pode ser continuado e explorando todas as
possibilidades de se implementar essas e outra práticas de EC no setor químico em
geral por meio da digitalização, que dita o futuro da indústria no mundo. Também são
sugestões para trabalhos futuros validar e aplicar na prática em cases reais o
framework proposto neste trabalho e aprofundar a pesquisa no tema “Indústria
Química Circular”, bem como “Indústria Química 4.0”.
Além desses dois tópicos, também é de suma importância aprofundar os
conhecimentos, desenvolvendo frameworks para cada indústria específica, por
exemplo, indústria de polímeros, indústria de tintas, indústria de resinas, indústria de
cosméticos, indústria automotiva, entre diversas outras, focando em circularidade,
tendo a I4.0 como ferramenta.
4.4 Validação aplicabilidade do framework
Após a elaboração do framework conceitual, foram realizadas entrevistas com
engenheiros químicos de duas indústrias, indústria de papel e indústria de palitos de
fósforo, respectivamente, para que pudesse ser verificada a sua aplicabilidade na
indústria, ou seja, se ele realmente é coerente de forma a auxiliar a desenvolver uma
“Indústria Química Circular”. Foram realizadas as seguintes perguntas:
a) Tua empresa considera ou tem gestão sobre o ciclo de vida do produto?
b) Escolha uma linha de produção da tua indústria e pense de que forma a
gestão do ciclo de vida do produto poderia ser aplicada (se em toda a linha
de produção, ou se apenas em alguma etapa, por exemplo: na obtenção
da matéria-prima, nos transportes, no uso, no fim de vida).
c) As etapas e opções de circularidade (e de tecnologias 4.0) do framework
fazem sentido para a tua empresa? O framework sugere alguma mudança
para a empresa?
As respostas destas questões foram acoladas conforme exposto no Quadro
12,
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Quadro 12 - Respostas dos entrevistados para validação do framework conceitual.
Entrevistado Empresa
Respostas
1- Sim. Desde o reflorestamento de árvores, que são utilizadas
como matéria-prima para o papel, como algum produto final que,
porventura venha a ter algum defeito, pode ser recolocado no
início da linha de produção como matéria-prima. E, após o
consumo, os produtos podem ser reciclados. Em termos de
transporte de produtos, a empresa inaugurou recentemente um
porto seco que, utilizando menos caminhões, tem impacto na
emissão de carbono.
2- A prática 2, Redesign, e a 7, Eliminação de resíduos, poderiam
Indústria
ser implementadas, por meio da Simulação para analisar
1
de papel
resíduos que o produto possa vir a deixar no pós-consumo. Nas
práticas 4 e 5, Reutilização e Return, caixinhas de embalagens
podem ser reutilizadas ou retornadas para alguma parte do
processo. Essas práticas podem ser estudadas, por meio de IoT,
CPS e BDA, para analisar de que forma isso pode ser
implementado.
3- Sim, fazem sentido. O framework ajuda a enxergar outras
práticas a serem implementadas na indústria, além das que já
são aplicadas.
1- Não. Apesar da indústria já ter uma operação bem próxima da
circularidade, o ciclo de vida do produto acaba no consumidor
final e, teoricamente, não é possível retornar ao processo para
ser reutilizado (ele perde a funcionalidade). A menos que seja
utilizado como combustível da caldeira. Porém não seria viável,
visto que os "restos de produção" do próprio processo já suprem
a necessidade da caldeira, fechando o ciclo dentro da própria
Indústria indústria.
de
2- Na etapa em que parafina é aplicada para fins sensoriais no
2
palitos
palito de fósforo (para que ele fique mais macio e liso ao pegar).
de
Visto que a parafina é um produto derivado do petróleo. Portanto,
fósforo
nessa etapa, poderia ser aplicada a prática 2 do framework,
Substituição de matéria-prima, a fim de substituir a parafina por
uma substância que não seja derivada de recursos naturais
finitos.
3- Sim. De forma a buscar a utilização de matérias-primas que
não sejam derivadas de recursos finitos, tornando assim, o
processo mais sustentável.
Fonte: Autor (2022).

De acordo com as entrevistas realizadas, é possível se obter um feedback
positivo em relação à aplicabilidade do framework na indústria.
Confirma-se que o framework pode ser sim aplicado na indústria, de forma a
implementar ações para melhorar a circularidade em um setor, ou em alguma etapa
de sua produção.
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5 CONCLUSÕES
Este capítulo tem por objetivo apresentar as conclusões e considerações
finais sobre o trabalho.
Analisando os objetivos específicos propostos no início desta pesquisa, todos
foram atingidos por meio da presente revisão bibliográfica. As práticas de EC foram
identificadas e as tecnologias da I4.0 foram apresentadas no referencial teórico. As
relações e oportunidades entre a EC e a I4.0, entre a EC e a IQ e entre a I4.0 e a IQ
foram expostas no seção 4.2 do capítulo 4, Análise de Conteúdo. As oportunidades
de implementação da EC na IQ por meio da I4.0 foram identificadas ao longo desta
pesquisa, sendo assim, proposto o framework conceitual dessas oportunidades no
seção 4.3. E o último objetivo, de verificar sua aplicabilidade por meio de entrevistas
com profissionais da área também foi atingido. De forma que as respostas obtidas nas
entrevistas verificam que o framework conceitual é coerente e pode ser aplicado na
indústria. Os ODS explícitos na justificativa desse trabalho também podem ser
atingidos por meio do framework proposto.
Como conclusão tem-se que, considerando a influência das tecnologias da
I4.0 na EC é possível obter bons resultados na gestão do ciclo de vida dos produtos
e de toda a cadeia de suprimentos e, consequentemente, na implementação de uma
EC em uma IQ. Portanto, uma empresa disposta a se tornar circular precisa adotar as
tecnologias da I4.0 em sua cadeia de valor.
Porém, a indústria precisaria investir em pesquisa para o desenvolvimento das
práticas citadas de EC. Assim como, investir em tecnologia digital para ampliar o
potencial da EC na IQ.
A tecnologia pode ser usada em cadeias de suprimentos digitalizadas,
permitindo eficiência de recursos, bem como troca de conhecimento e soluções de
compartilhamento de ativos. Isso implica em melhoria da segurança das pessoas, do
meio ambiente e da sustentabilidade ambiental, aumenta a transparência nos
processos e gera economias de escala para a indústria como um todo, que pode ser
entendida como um tipo de vantagem operacional e econômica relacionada aos
custos operacionais que surge com o aumento da produção de um determinado
produto desenvolvido em escala industrial, aumentando assim, também, a
competitividade em termos financeiros.
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Esse estudo também traz implicações com relação ao mercado de trabalho,
indicando a necessidade de qualificação e de melhoria nas grades curriculares
universitárias, na legislação e na promoção de incentivo governamental. Pois ele
demonstra benefícios como geração de valor, segurança das pessoas e meio
ambiente, melhoria da qualidade de vida e de processos inteligentes.
Como contribuição desta pesquisa tem-se a construção de um novo
framework que pode ser aplicado na IQ para se obter uma maior circularidade nesse
setor, também se tem como contribuição a exposição da necessidade crítica de novos
trabalhos que expliquem como implementar os princípios de EC em diferentes
mercados por meio da I4.0.
Neste contexto, este estudo contribuiu com a identificação e revisão de
conceitos de EC e I4.0, instigando o desenvolvimento de novos trabalhos nesta área,
além de auxiliar os profissionais das indústrias na identificação de oportunidades de
se desenvolver uma “Indústria Química Circular”.
É uma sugestão para trabalhos futuros, aprofundar a pesquisa no tema
“Indústria Química Circular”, bem como “Indústria Química 4.0”. Além desses dois
tópicos, é de suma importância aprofundar os conhecimentos, desenvolvendo
frameworks para cada indústria específica, por exemplo, indústria de polímeros,
indústria de tintas, indústria de resinas, indústria de cosméticos, indústria automotiva,
entre diversas outras, focando em circularidade, tendo a I4.0 como base.
Sugere-se também, a aplicação em mais cases reais, na prática, do
framework aqui proposto. Além disso, em coexistência com a I4.0, já se fala em
Indústria 5.0. Sugere-se, uma investigação sobre o impacto das tecnologias digitais
na EC na IQ na perspectiva da qualidade de vida ambiental e social, com base nos
conceitos da Indústria 5.0.

85

REFERÊNCIAS
AGUIAR, A. DE O. Sistemas de gestão ambiental na indústria química desempenho , avaliação e benefícios. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2004.
ANGIOLETTI, C. M. et al. Additive Manufacturing as an opportunity for supporting
sustainability through implementation of circular economies. Proceedings of the
Summer School Francesco Turco, v. 13-15-Sept, n. September, p. 25–30, 2016.
APPELS, L.; DEWIL, R. Biomass valorization to energy and value added chemicals:
The future of chemical industry. Resources, Conservation and Recycling, v. 59, p.
1–3, 2012.
AQUINO, A. R. de, et al. Sustentabilidade ambiental. Rio de Janeiro: FAPERG,
2015.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS. A Indústria Química.
Abiquim, p. 17–20, 2012.
AYRES, R. U. Sustainability economics: where do we stand? Disponível em:
<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ciwcular-economy/what-is-the-circulareconomy>. Acesso em: 2 nov. 2020.
BAG, S. et al. Key resources for industry 4 . 0 adoption and its effect on sustainable
production and circular economy : An empirical study. Journal of Cleaner
Production, v. 281, p. 125233, 2021.
BAG, S.; GUPTA, S.; KUMAR, S. Industry 4.0 adoption and 10R advance
manufacturing capabilities for sustainable development. International Journal of
Production Economics, v. 231, n. June 2020, p. 107-844, 2021.
BAI, C. et al. Industry 4.0 technologies assessment: A sustainability perspective.
International Journal of Production Economics, v. 229, p. 107-776, 2020.
BALDASSARRE, B. et al. Industrial Symbiosis: towards a design process for ecoindustrial clusters by integrating Circular Economy and Industrial Ecology
perspectives. Journal of Cleaner Production, v. 216, p. 446–460, 2019.
BASSETO, A. L. C. Modelo de maturidade para a análise das indústrias no
contexto da Indústria 4.0. fls. 1852, 019, Dissetação (Mesrado Engenharia de
Produção). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2019.
BELLINI, P. et al. High level control of chemical plant by industry 4.0 solutions.
Journal of Industrial Information Integration, v. 26, p. 100276, 2021.
BETO. A Engenharia Química no contexto da Indústria 4.0. Disponível em:
<https://www.hubi40.com.br/a-engenharia-quimica-no-contexto-da-industria-4-0/>.
Acesso em: 15 nov. 2020.

86

BOCKEN, N. M. P. et al. Product design and business model strategies for a circular
economy. Journal of Industrial and Production Engineering, v. 33, n. 5, p. 308–
320, 2016.
CAGGIANO, A. Cloud-based manufacturing process monitoring for smart diagnosis
services. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, v. 31, n.
7, p. 612–623, 2018.
CHAUHAN, C.; SHARMA, A.; SINGH, A. A SAP-LAP linkages framework for
integrating Industry 4.0 and circular economy. Benchmarking, 2019.
CHEN, T. L. et al. Implementation of green chemistry principles in circular economy
system towards sustainable development goals: Challenges and perspectives.
Science of the Total Environment, v. 716, n. 1, p. 136998, 2020.
CLARK, J. H. et al. Circular economy design considerations for research and process
development in the chemical sciences. Green and Sustainable Chemistry, p.
3914–3934, 2016.
CNI. Desafios para indústria 4.0 no Brasil. Confederação Nacional da Indústria, n.
INDUSTRIA 4.0, p. 1–37, 2016.
CONFORTO, E. C.; AMARAL, D. C.; SILVA, S. L. DA. Roteiro para revisão
bibliográfica sistemática : aplicação no desenvolvimento de produtos e
gerenciamento de projetos. 8° Congresso Brasileiro de Gestão de
Desenvolvimento de Produto - CNGDP 2011, n. 1998, p. 1–12, 2011.
COSTA, M. P. E. Diagrama de Borboleta: No Caminho da Circularidade.
Disponível em: <https://www.beecircular.org/post/borboleta>. Acesso em: 4 fev.
2021.
COUGHLAN, P.; COGHLAN, D. Action research for operations management.
International Journal of Operations and Production Management, v. 22, n. 2, p.
220–240, 2002.
CUCCINIELLO, R.; CESPI, D. Recycling within the chemical industry: The circular
economy era. Recycling, v. 3, n. 2, p. 6–9, 2018.
DA SILVA, L. B. P. et al. Human resources management 4.0: Literature review and
trends. Computers & Industrial Engineering, v. 168, 2022.
DE ALMEIDA BIOLCHINI, J. C. et al. Scientific research ontology to support
systematic review in software engineering. Advanced Engineering Informatics, v.
21, n. 2, p. 133–151, 2007.
DE JESUS, A.; MENDONÇA, S. Lost in Transition? Drivers and Barriers in the Ecoinnovation Road to the Circular Economy. Ecological Economics, v. 145, n.
September 2017, p. 75–89, 2018.
DE PAULA FERREIRA, W.; ARMELLINI, F.; DE SANTA-EULALIA, L. A. Simulation

87

in industry 4.0: A state-of-the-art review. Computers and Industrial Engineering, v.
149, n. January, p. 106868, 2020.
DELOITTE. Chemistry 4.0: Growth through innovation in a transforming world.
Verband der Chemischen Industrie, 2017.
DILBEROGLU, U. M. et al. The Role of Additive Manufacturing in the Era of Industry
4.0. Procedia Manufacturing, v. 11, n. June, p. 545–554, 2017.
DYBÅ, T.; DINGSØYR, T. Empirical studies of agile software development: A
systematic review. Information and Software Technology, v. 50, n. 9–10, p. 833–
859, 2008.
EBSCO. Pesquisa com Operadores Booleanos. Disponível em:
<https://connect.ebsco.com/s/article/Pesquisa-com-OperadoresBooleanos?language=en_US>. Acesso em: 19 mar. 2021.
ELSER, B.; ULBRICH, M. Taking the European Chemical Industry into the Circular
Economy. Accenture, v. 7, p. 1–16, 2017.
EMF. Recycling and the circular economy: what’s the difference? Disponível
em: <https://ellenmacarthurfoundation.org/articles/recycling-and-the-circulareconomy-whats-the-difference>. Acesso em: 14 nov. 2021.
EMF. Towards the Circular Economy. Ellen MacArthur Foundation, v. 1, n. 1, p. 1–
98, 2013.
EMF. Towards a Circular Economy: Business Rationale for an Accelerated
Transition. Ellen MacArthur Foundation, p. 1–20, 2015.
EMF. What is the Circular Economy? Ellen MacArthur Foundation, 2017a.
EMF. A Circular Economy in Brazil: an initial exploration. Ellen MacArthur
Foundation, v. 1, n. 1, p. 1–31, 2017b.
EMF. Designing for Reuse and Circulation of Products. Circular Economy in Cities,
n. March, 2019.
EMF. Inside the Circular Economy: Beyond the Basics, 2021.
EMF; MCKINSEY. Growth within: a circular economy vision for a competitive europe.
Ellen MacArthur Foundation, p. 100, 2015.
EUROPEAN COMISSION. Industry 5.0. Human-centric, sustainable and resilient.
Directorate-General for Research and Innovation, p. 5, 2021.
EUROPEAN COMMISSION. Digital solutions during the pandemic. Disponível
em: <https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digitalsolutions-during-pandemic_en>. Acesso em: 19 maio. 2022.

88

FIEP. Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense 2031. Curitiba:
Sistema FIEP, 2019a.
FIEP. Elementos de Economia Circular. Curitiba., 2019b.
FRANK, A. G.; DALENOGARE, L. S.; AYALA, N. F. Industry 4.0 technologies:
Implementation patterns in manufacturing companies. International Journal of
Production Economics, v. 210, n. September 2018, p. 15–26, 2019.
GARCIA-MUIÑA, F. E. et al. Identifying the equilibrium point between sustainability
goals and circular economy practices in an Industry 4.0 manufacturing context using
eco-design. Social Sciences, v. 8, n. 8, 2019.
GEISSDOERFER, M. et al. The Circular Economy – A new sustainability paradigm?
Journal of Cleaner Production, v. 143, p. 757–768, 2017.
GHOBAKHLOO, M. The future of manufacturing industry: a strategic roadmap toward
Industry 4.0. Jo'urnal of Manufacturing Technology Management, v. 29, n. 6, p.
910–936, 2018.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
GOMES, I. S.; CAMINHA, I. D. O. Guia Para Estudos De Revisão Sistemática: Uma
Opção Metodológica Para As Ciências Do Movimento Humano. Movimento
(ESEFID/UFRGS), v. 20, n. 1, p. 395, 2013.
GUPTA, H.; KUMAR, A.; WASAN, P. Industry 4.0, cleaner production and circular
economy: An integrative framework for evaluating ethical and sustainable business
performance of manufacturing organizations. Journal of Cleaner Production, v.
295, p. 126253, 2021.
HE, G. et al. Architecture model proposal of innovative intelligent manufacturing in
the chemical industry based on multi-scale integration and key technologies.
Computers and Chemical Engineering, v. 141, 2020.
HERMANN, M.; PENTEK, T.; OTTO, B. Design Principles for Industrie 4.0
Scenarios. 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS).
Anais. 2016
INGEMARSDOTTER, E. et al. Circular strategies enabled by the internet of things-a
framework and analysis of current practice. Sustainability (Switzerland), v. 11, n.
20, 2019.
JABAREEN, Y. Building a Conceptual Framework: Philosophy, Definitions, and
Procedure. International Journal of Qualitative Methods, v. 8, n. 4, p. 49–62,
2009.
JIANG, Y. Circular economy efficiency and influencing factors of chemical industry in
China. Chemical Engineering Transactions, v. 66, p. 1459–1464, 2018.
JØRGENSEN, S. et al. The Circular Rather than the Linear Economy. RESTART

89

Sustainable Business Model Innovation, p. 103–120, 2018.
KAGERMANN, H. Change Through Digitization—Value Creation in the Age of
Industry 4.0. In: Management of Permanent Change. p. 23–45, 2013.
KHAN, I. S.; AHMAD, M. O.; MAJAVA, J. Industry 4.0 and sustainable development:
A systematic mapping of triple bottom line, Circular Economy and Sustainable
Business Models perspectives. Journal of Cleaner Production, v. 297, p. 126655,
2021.
KIRCHHERR, J.; REIKE, D.; HEKKERT, M. Conceptualizing the circular economy:
An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, v. 127, n.
September, p. 221–232, 2017.
KPMG. Reaction. Chemicals Magazine, 2017.
LANKOSKI, L. Alternative conceptions of sustainability in a business context.
Journal of Cleaner Production, v. 139, p. 847–857, 2016.
LEVY, Y.; ELLIS, T. A system aproach to conduct an effective literature review in
suport of information systems research. Informing Science Journal, v. 9, p. 181–
212, 2006.
LI, Z.; WANG, Y.; WANG, K. S. Intelligent predictive maintenance for fault diagnosis
and prognosis in machine centers: Industry 4.0 scenario. Advances in
Manufacturing, v. 5, n. 4, p. 377–387, 2017.
LIAO, Y. et al. Past, present and future of Industry 4.0 - a systematic literature review
and research agenda proposal. International Journal of Production Research, p.
3609–3629, 2017.
LOPES DE SOUSA JABBOUR, A. B. et al. Industry 4.0 and the circular economy: a
proposed research agenda and original roadmap for sustainable operations. Annals
of Operations Research, v. 270, n. 1–2, p. 273–286, 2018.
LU, Y. Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research
issues. Journal of Industrial Information Integration, v. 6, p. 1–10, 2017.
LUGERT, A.; BATZ, A.; WINKLER, H. Empirical assessment of the future adequacy
of value stream mapping in manufacturing industries. Journal of Manufacturing
Technology Management, v. 29, n. 5, p. 886–906, 2018.
MA, S. et al. A case study of a phosphorus chemical firm’s application of resource
efficiency and eco-efficiency in industrial metabolism under circular economy.
Journal of Cleaner Production, v. 87, n. 1, p. 839–849, 2015.
MCKINSEY CENTER FOR BUSINESS AND ENVIRONMENT. Growth within:
a circular economy vision for a competitive Europe. Ellen Macarthyur
Foudantion, 2015.

90

MAGNIN-MALLEZ, C. et al. The circular economy: Moving from theory to practice.
McKinsey & Company, v. 1, p. 1- 40, 2016.
MASTOS, L. D. et al. Introducing an application of an industry 4 . 0 solution for
circular supply chain management. Journal of Cleaner Production, 2021.
MEDINA, E. U.; MAURICIO, R.; PAILAQUILÉN, B. A revisão sistemática e a sua
relação com a prática baseada na evidência em saúde. Revista Latino-Americana
de Enfermagem, v. 18, n. 4, p. Tela 1-Tela 8, 2010.
MIRANDA, R. E. S. Impactos ambientais decorrentes dos resíduos gerados na
produção de papel e celulose. Univerdidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
2008.
MOHAN, S. V.; KATAKOJWALA, R. The circular chemistry conceptual framework: A
way forward to sustainability in industry 4.0. Green and Sustainable Chemistry, v.
28, 2021.
MOLDAN, B.; JANOUŠKOVÁ, S.; HÁK, T. How to understand and measure
environmental sustainability: Indicators and targets. Ecological Indicators, v. 17, p.
4–13, 2012.
MORSE, J. M. et al. Symposium Conclusion - Issues of Validity: Behavioral
Concepts, Their Derivation and Interpretation. International Journal of Qualitative
Methods, v. 1, n. 4, p. 68–73, 2002.
NASCIMENTO, D. L. M. et al. Exploring Industry 4 . 0 technologies to enable circular
economy practices in a manufacturing context : A business model proposal Journal of
Manufacturing Technology Management Article information : Journal of
Manufacturing Technology Management, n. April, p. 607–627, 2019.
OECD. OECD Environmental Outlook for the Chemicals Industry. 2001.
OGTROP, R.-J. VAN. The Key Elements of the Circular Economy. Disponível em:
<https://www.circle-economy.com/circular-economy/key-elements>. Acesso em: 15
dez. 2021.
OMETTO, A. R. et al. Economia Circular: oportunidades e Desafios Para a
Indústria Brasileira. Brasília: Confederação Nacional da Indústria, 2018.
ONU. The 17 Goals. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals>. Acesso em: 17
mar. 2021.
PISCITELLI, G. et al. Circular economy models in the industry 4.0 era: A review of
the last decade. Procedia Manufacturing, v. 42, n. 2019, p. 227–234, 2020.
RAJPUT, S.; SINGH, S. P. Connecting circular economy and industry 4.0.
International Journal of Information Management, v. 49, n. November 2018, p.
98–113, 2019.

91

REJEB, A. et al. The Internet of Things and the circular economy : A systematic
literature review and research agenda. Journal of Cleaner Production, v. 350, n.
February, p. 131439, 2022.
RITZÉN, S.; SANDSTRÖM, G. Ö. Barriers to the Circular Economy - Integration of
Perspectives and Domains. Procedia CIRP, v. 64, p. 7–12, 2017.
ROSA, P. et al. Assessing relations between Circular Economy and Industry 4.0: a
systematic literature review. International Journal of Production Research, v. 58,
n. 6, p. 1662–1687, 2020.
SALVADOR, R. et al. Circular business models: Current aspects that influence
implementation and unaddressed subjects. Journal of Cleaner Production, v. 250,
n. January, p. 119555, 2020.
SARTORI, S.; LATRÔNICO, F.; CAMPOS, L. M. S. Sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável: uma taxonomia no campo da literatura. Ambiente &
Sociedade, v. 17, n. 1, p. 01–22, 2014.
SCHWAB, K. The Fourth Industrial Revolution. São Paulo: World Economic
Forum, 2016.
SHAYGANMEHR, M. et al. Industry 4.0 enablers for a cleaner production and circular
economy within the context of business ethics: A study in a developing country.
Journal of Cleaner Production, v. 281, p. 125280, 2021.
SOUZA, E. D. DE et al. Convergências entre as práticas da Indústria 4.0 e os
princípios da Economia Circular. Encontro Internacional sobre Gestão
Empresarial e Meio Ambiente, n. 1, p. 1–17, 2018.
SPALTINI, M. et al. A quantitative framework for Industry 4.0 enabled Circular
Economy. Conference on Life Cycle Engineering. Anais...Elsevier B.V.,
2021Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.01.015>
TAVARES, A. S.; BORSCHIVER, S. Proposta De Novos Modelos De Negócio No
Contexto Da Economia Circular. International Symposium on Technological
Innovation. Anais...Aracaju: 2019
TEECE, D. J. Business models, business strategy and innovation. Long Range
Planning, v. 43, n. 2–3, p. 172–194, 2010.
TEIXEIRA, A. et al. A nova economia é circular.
TF INSTITUITION. Overview of the Chemicals Industry. Disponível em:
<https://www.technofunc.com/index.php/domain-knowledge/chemicalsindustry/item/overview-of-chemicals-industry>. Acesso em: 16 nov. 2020a.
TF INSTITUITION. Importance and Impact of Chemicals Industry. Disponível em:
<https://www.technofunc.com/index.php/domain-knowledge/chemicalsindustry/item/importance-impact-of-chemicals-industry>. Acesso em: 16 nov. 2020b.

92

TF INSTITUITION. Chemicals Industry’s Supply Chain. Disponível em:
<https://www.technofunc.com/index.php/domain-knowledge/chemicalsindustry/item/chemicals-industry-s-supply-chain>. Acesso em: 16 nov. 2020c.
THAMES, L.; SCHAEFER, D. Software-defined Cloud Manufacturing for Industry 4.0.
Procedia CIRP, v. 52, p. 12–17, 2016.
TURRIONI, J. B.; MELLO, C. H. P. Metodologia de pesquisa em engenharia de
produção. Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, p. 191, 2012.
UNIDO. UNIDO’s Environment Solution: Resource Efficient and Cleaner Production
(RECP) Programme. United Nations Industrial Development Organization, p. 2,
2010.
UNITED NATIONS FOR CLIMATE CHANGE. COP26. Disponível em:
<https://ukcop26.org/>. Acesso em: 12 jan. 2022.
VENKATA MOHAN, S. et al. Can circular bioeconomy be fueled by waste
biorefineries — A closer look. Bioresource Technology Reports, v. 7, n. July, p.
100277, 2019.
WBCSD. Circular Transition Indicators. n. July, p. 40, 2021.
WCED. The Brundtland Report: “Our Common Future”. Medicine and War, v. 4, n.
1, p. 17–25, 1988.
WOODLIFFE, J. L. et al. Evaluating the purification and activation of metal-organic
frameworks from a technical and circular economy perspective. Coordination
Chemistry Reviews, v. 428, p. 213578, 2021.
WORLD ECONOMIC FORUM. Circular Economy in Cities: Evolving the model for a
sustainable urban future. World Economic Forum White Paper, p. 29, 2018.
WORLD ECONOMIC FORUM. Digital Transformation: Powering the Great Reset.
World Economic Forum, p. 1–18, 2020a.
WORLD ECONOMIC FORUM. Top 10 Emerging Technologies of 2020. World
Economic Forum, n. November, p. 1–25, 2020b.
WORLD ECONOMIC FORUM. Nature and Net Zero. World Economic Forum,
2021.
XU, X. et al. Industry 4.0 and Industry 5.0—Inception, conception and perception.
Journal of Manufacturing Systems, v. 61, n. September, p. 530–535, 2021.
YADAV, G. et al. A framework to achieve sustainability in manufacturing
organisations of developing economies using industry 4.0 technologies’ enablers.
Computers in Industry, v. 122, 2020.
YEO, N. C. Y.; PEPIN, H.; YANG, S. S. Revolutionizing Technology Adoption for the
Remanufacturing Industry. Procedia CIRP, v. 61, p. 17–21, 2017.

93

ZAHRA, F.; MOUSSA, B. Reviewing the Use of the Theory of Inventive Problem
Solving (TRIZ) in Green Supply Chain Problems. p. 1–26, 2019.
ZHANG, W. Construction and stability studies on industrial chain network of circular
economy of organic chemical industry. Chemical Engineering Transactions, v. 62,
p. 1507–1512, 2017.

94

APÊNDICE A – RELAÇÃO DOS 41 ARTIGOS SELECIONADOS POR MEIO
DA RBS ROADMAP

95

Título

Journall/
Conferência
Journal of
Cleaner
Production
Conference
on Life Cycle
Engineering
Green and
Sustainable
Chemistry
Coordination
Chemistry
Reviews
Journal
of Industrial
Information
Integration
International
Journal
of Production
Economics
Journal of
Manufacturing
Systems

Autores

Ano

The Internet of Things and the circular
economy: A systematic literature review and
research agenda

Abderahman Rejeb, Zailani
Suhaiza, Karim Rejeb, Stefan
Seuring, Horst Treiblmaier

2022

A quantitative framework for Industry 4.0
enabled Circular Economy

Marco Spaltini, Andrea Poletti,
Federica Acerbi, Marco Taisch

2021

Enabling a Circular Economy for chemicals in
plastics

Nicolò Aurisano, Roland
Weber, Peter Fantke

2021

Evaluating the purification and activation of
metal-organic frameworks from a technical
and circular economy perspective

John Luke Woodliffe,
Rebecca S. Ferrari, Ifty
Ahmed, Andrea Laybourn

2021

High level control of chemical plant by
industry 4.0 solutions

Pierfrancesco Bellini, Daniele
Cenni, Nicola Mitolo, Paolo Nesi, 2021
Gianni Pantaleo, Mirco Soderi

Industry 4.0 adoption and 10R advance
manufacturing capabilities for sustainable
development

Surajit Bag, Shivam Gupta,
Sameer Kumar

2021

Industry 4.0 and Industry 5.0 - Inception,
conception and perception

Xun Xu, Yuqian Lu, Birgit
Vogel-Heuser, Lihui Wang

2021

Iqra Sadaf Khan, Muhammad
Ovais Ahmad, Jukka Majava

2021

Journal
of Cleaner
Production

Masoud Shayganmehr, Anil
Kumar, Jose Arturo GarzaReyes, Md. Abdul Moktadir

2021

Journal
of Cleaner
Production

Himanshu Gupta, Ashwani
Kumar, Pratibha Wasan

2021

Journal
of Cleaner
Production

2021

Journal of
Cleaner
Production

Industry 4.0 and sustainable development: A
systematic mapping of triple bottom line,
Circular Economy and Sustainable Business
Models perspectives
Industry 4.0 enablers for a cleaner production
and Circular Economy within the context of
business ethics: A study in a developing
country
Industry 4.0, cleaner production and circular
economy: An integrative framework for
evaluating ethical and sustainable business
performance of manufacturing organizations

Theofilos D. Mastos,
Alexandros Nizamis, Sofia
Terzi, Dimitrios Gkortzis,
Introducing an application of an industry 4.0
Angelos Papadopoulos,
solution for circular supply chain management Nikolaos Tsagkalidis,
Dimosthenis Ioannidis,
Konstantinos Votis, Dimitrios
Tzovaras
Key resources for industry 4.0 adoption and
Surajit Bag, Gunjan Yadav,
its effect on sustainable production and
Pavitra Dhamija, Krishan
Circular Economy: An empirical study
Kumar Kataria

2021

Journal of
Cleaner
Production
Green and
Sustainable
Chemistry

The circular chemistry conceptual framework:
A way forward to sustainability in industry 4.0

S. Venkata Mohan,
Ranaprathap Katakojwala

A framework to achieve sustainability in
manufacturing organisations of developing
economies using industry 4.0 technologies’
enablers
A framework to overcome sustainable supply
chain challenges through solution measures
of industry 4.0 and circular economy: An
automotive case

Gunjan Yadava, Anil Kumarb,
Sunil Luthrac, Jose Arturo
Computers in
2020
Garza-Reyesd, Vikas
Industry
Kumare, Luciano Batista

2021

Gunjan Yadav, Sunil Luthra,
Suresh Kumar Jakhar, Sachin 2020
Kumar Mangla, Dhiraj P. Rai

Journal of
Cleaner
Production

96

Architecture model proposal of innovative
intelligent manufacturing in the chemical
industry based on multi-scale integration and
key technologies

Ge He, Yagu Dang, Li Zhou,
Yiyang Dai, Yi Que, Xu Ji

Computers
2020 and Chemical
Engineering

Assessing relations between Circular
Economy and Industry 4.0: A systematic
literature review

Paolo Rosa, Claudio
Sassanelli, Andrea Urbinati,
Davide Chiaroni, Sergio Terzi

International
Journal of
2020
Production
Research

Biotechnological upcycling of plastic waste
and other non-conventional feedstocks in a
Circular Economy

Lars Mathias Blank, Tanja
Narancic, Jörg Mampel, Till
2020 Biotechnology
Tiso, Kevin O’Connor
Giuseppina Piscitelli, Angela
Circular economy models in the industry 4.0
Ferazzoli, Antonella Petrillo,
Procedia
2020
era: A review of the last decade
Raffaele Cioffi, Adele
Manufacturing
Parmentola, Marta Travaglioni
Sustainable
How the combination of circular economy and
Dantas, De-Souza, Destro,
Production
industry 4.0 can contribute towards achieving
2020
Hammes, Rodriguez, Soares
and
the Sustainable Development Goals
Consumption
Implementation of green chemistry principles Tse-Lun Chen, Hyunook Kim,
Science of the
in Circular Economy system towards
Shu-Yuan Pan, Po-Chih
2020
Total
sustainable development goals: Challenges
Tseng, Yi-Pin Lina, Pen-Chi
Environment
and perspectives
Chiang
Fernando E. García-Muiña,
Sustainability transition in Industry 4.0 and
María Sonia Medina-Salgado,
Smart Manufacturing with the Triple-Layered
2020 Sustainability
Anna Maria Ferrari, Marco
Business Model Canvas
Cucchi
Journal of
A review of emerging industry 4.0
Mairi Kerin, Duc Truong Pham 2019
Cleaner
technologies in remanufacturing
Production
A SAP-LAP linkages framework for integrating Chetna Chauhan, Abhishek
2019 Benchmarking
Industry 4.0 and Circular Economy
Sharma, Amol Singh
Circular strategies enabled by the Internet of
Emilia Ingemarsdotter, Ella
Things - A framework and analysis of current Jamsin, Gerd Kortuem, Ruud 2019 Sustainability
practice
Balkenende
International
Shubhangini Rajput, Surya
Journal of
Connecting circular economy and industry 4.0
2019
Prakash Singh
Information
Management
Fernando E. Garcia-Muiña,
Identifying the equilibrium point between
Rocío González-Sánchez,
sustainability goals and Circular Economy
Anna Maria Ferrari, Lucrezia
Social
2019
practices in an Industry 4.0 manufacturing
Volpi, Martina Pini, Cristina
Sciences
context using Eco-Design
Siligardi, Davide SettembreBlundo
Industrial Symbiosis: towards a design
Brian Baldassarre, Micky
Journal of Cle
process for eco-industrial clusters by
Schepers, Nancy Bocken,
2019
aner
integrating Circular Economy and Industrial
Eefje Cuppen, Gijsbert
Production
Ecology perspectives
Korevaar, Giulia Calabretta
Sustainable
Randal Shogren, Delilah
Plant-based materials and transitioning to a
Production
Wood, William Orts, Gregory 2019
Circular Economy
and
Glenn
Consumption
A Engenharia Química no contexto da
O Portal da
Beto
2018
Indústria 4.0
Indústria 4.0
Chemical
Circular Economy efficiency and influencing
Yuantao Jiang
2018 Engineering
factors of chemical industry in China
Transactions

97

Exploring Industry 4.0 technologies to enable
Circular Economy practices in a
manufacturing context: A business model
proposal
Recycling within the Chemical Industry: The
Circular Economy Era

Daniel Luiz Mattos
Nascimento, Viviam
Alencastro, Osvaldo Luiz
Gonçalves Quelhas, Rodrigo
Goyannes Gusmão Caiado,
Jose Arturo Garza-Reyes,
Luis Rocha-Lona, Guilherme
Tortorella
Raffaele Cucciniello, Daniele
Cespi

Chemistry 4.0: Growth through innovation in a
Deloitte
transforming world
Conceptualizing the circular economy: An
analysis of 114 definitions

Julian Kirchherr, Denise
Reike, Marko Hekkert

Construction and stability studies on industrial
chain network of Circular Economy of organic Wei Zhang
chemical industry
Reaction
Taking the European Chemical Industry into
the Circular Economy
Circular economy design considerations for
research and process development in the
chemical sciences

KPMG

Journal of
Manufacturing
2018
Technology
Management

2018

Verband der
2017 Chemischen
Industrie
Resources,
2017 Conservation
& Recycling
Chemical
2017 Engineering
Transactions
Chemicals
2017
Magazine

Bernd Elser, Michael Ulbrich

2017

James H. Clark, Thomas J.
Farmer, Lorenzo HerreroDavila, James Sherwood

2016

Evaluation of promoting industrial symbiosis in Bin Guo, Yong Geng, Thomas
2016
a chemical industrial park: A case of Midong
Sterr, Liang Dong, Yaxuan Liu
A case study of a phosphorus chemical firm's
application of resource efficiency and ecoefficiency in industrial metabolism under
Circular Economy

Shujie Ma, Shanying Hu,
Dingjiang Chen, Bing Zhu

Recycling

2015

Accenture
Green and
Sustainable
Chemistry
Journal of
Cleaner
Production
Journal of
Cleaner
Production

