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RESUMO 

Com o avanço da tecnologia expressivo no século XXI, onde a indústria sofre também a 
influência da internet, assim fica evidente a importância da integração dos setores da sociedade 
para se adequar a estas novas tendencias, destacando a Indústria 4.0. O presente trabalho tem 
como objetivo analisar a Indústria 4.0 no contexto da engenharia química, buscando investigar 
como tecnologia pode contribuir para os processos da engenharia química, por meio de uma 
pesquisa bibliográfica. Este trabalho trata-se de uma pesquisa básica, onde a abordagem do 
problema de estudo consiste em uma abordagem qualitativa e o tipo de estudo realizado trata-
se de uma Revisão sistemática da literatura sem metanálise, por meio de uma pesquisa 
bibliográfica. Com este trabalho foi possível concluir que por meio das inovações tecnológicas 
disponíveis na Indústria 4.0 ou quarta revolução industrial aplicada a engenharia química e suas 
indústrias, pode alcançar muitos benefícios. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ferramentas. Tecnologia. Avanços. Indústria. 

 

ABSTRACT 

With the expressive advance of technology in the 21st century, where the industry is also 
influenced by the internet, the importance of integrating sectors of society to adapt to these new 
trends is evident, highlighting Industry 4.0. This paper aims to analyze Industry 4.0 in the context 
of chemical engineering, seeking to investigate how technology can contribute to chemical 
engineering processes, through a bibliographic research. This work is a basic research, where 
the approach to the study problem consists of a qualitative approach and the type of study carried 
out is a systematic literature review without meta-analysis, through a bibliographical research. 
With this work it was possible to conclude that through the technological innovations available in 
Industry 4.0 or fourth industrial revolution applied to chemical engineering and its industries, it 
can achieve many benefits. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço da tecnologia expressivo no século XXI, onde a indústria 

sofre também a influência da internet. Ocorrem mudanças em grandes 

proporções e escalas, tanto quantitativa quanto qualitativa com o objetivo de 

alcançar melhorias. É evidente a inserção da tecnologia em todos os setores da 

indústria, onde expande-se em larga escala o desenvolvimento de novas 

tecnologias para aprimorar e melhorar os processos. (BEIER et al., 2020).  

A indústria atual passa, portanto, por um processo de transformação 

digital. Neste ínterim, tem-se o conceito da Indústria 4.0. A indústria 4.0, a 

chamada 4ª Revolução Industrial ou Indústria Digital, trata-se de uma nova 

modelagem de máquinas, ferramentas e processos de trabalho ligados à internet 

e seus sistemas. Tendo uma perspectiva para aumento da velocidade, 

flexibilidade, qualidade, produtividade e processos de produção.  (BEIER et al., 

2020). 

A Indústria 4.0 representa o futuro da produtividade e crescimento em 

industrias, onde são definidos nove pilares tecnológicos: Internet das Coisas 

(IoT), realidade aumentada, robôs autônomos, simulação, manufatura aditiva 

(impressão 3D), big data, a tecnologia de nuvem, cybersecurity e integração 

horizontal e vertical de sistemas e softwares (ELIENESIO, 2018).  

A indústria 4.0 por meio da utilização de processos tecnológicos contribui 

para melhoria nos processos industriais, pois faz uso de várias tecnologias que 

elencam 04 grupos: comunicação e dados, monitoramento preditivo, 

aprendizado de máquina, mineração de dados, interface avançada homem-

máquinafaturadores avançados (HOCAOĞLU; GENÇ, 2019). 

Uma das grandes vantagens de empregar a Indústria 4.0 nos processos 

da engenharia química é a automatização dos sistemas que se integram e se 

comunicam, conforme contribui Elienesio (2018): 

 

O diferencial da Indústria 4.0 está no fato de que o processo de 
fabricação vai evoluindo de uma única célula automatizada para 
sistemas totalmente automatizados e integrados que se comunicam 
com outros, contribuindo para maior flexibilidade, velocidade, 
produtividade e qualidade dos sistemas produtivos. (ELIENESIO, 
2018, p. 20.). 
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Em função do grande avanço na tecnologia e como chamada 

transformação digital, onde objetiva atender uma demanda que exige um 

ambiente mais competitivo. A esta revolução tecnológica nas indústrias é 

denominada de Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0 - I4.0. 

A indústria 4.0 exige a transformação de processos manuais em 

processos evoluídos tecnologicamente, destacando para tanto, o profissional de 

extrema importância, o engenheiro químico, uma vez que este profissional 

possui uma formação sistêmica (CREMASCO, 2015). 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar a Indústria 

4.0 no contexto da engenharia química, buscando investigar como tecnologia 

pode contribuir para os processos da engenharia química, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa básica, onde a abordagem do 

problema de estudo consiste em uma abordagem qualitativa e o tipo de estudo 

realizado trata-se de uma Revisão sistemática da literatura sem metanálise.  

Os objetivos de estudos são uma pesquisa descritiva e tendo como 

procedimentos uma pesquisa bibliográfica. 

O estudo foi realizado por meio de pesquisas. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada por meio de busca em artigos científicos publicados, periódicos, 

revistas, entre os anos 2000 a 2020. O período do estudo compreende as datas 

de fevereiro a novembro de 2021.  

Os estudos indexados foram selecionados nas bases de dados de 

pesquisa na National Library of Medicine (Medline), Portal de Periódicos Capes 

e Scientific Electronic Library Online (Scielo). 

As palavras chaves que foram utilizadas nas bases de dados por assunto 

na base de dados artigo, selecionando os termos: indústria 4.0, engenharia 

química, e engenharia química e indústria 4.0. 
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Dentro dos critérios de seleção foram selecionadas 30 referências 

bibliográficas, sendo utilizadas dentro do estudo um mínimo de 15 materiais de 

pesquisa bibliográfica. Foram excluídos os artigos em duplicidade e aqueles que 

não abordem diretamente o tema da indústria 4.0 e engenharia química. 

Para a avaliação e seleção dos artigos, foram selecionados por meio da 

leitura do título e resumo, após a triagem, os artigos selecionados foram lidos na 

íntegra. De posse dos dados bibliográficos compilados os mesmos foram 

agrupados por conteúdos de relevância e discutidos dentro da literatura científica 

de forma responder os objetivos propostos no trabalho 

  

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

3.1 INDÚSTRIA 4.0 

 

Já ocorreram três principais fases da indústria no mundo, definidas como 

revolução industrial. A primeira deu início no Reino Unidos antes 1800 

perdurando até 1913, caracterizada pelo surgimento do carvão, uso do vapor e 

ferro em elementos industriais. A segunda revolução foi continuidade da 

primeira, surgindo novas máquinas e métodos de produção como eletricidade, 

aço e petróleo. (NAVES, 2020). 

A terceira revolução industrial teve início na metade do século XX, após a 

ocorrência da segunda guerra mundial. Os destaques desta revolução foram 

principalmente pelos avanços tecnológicos e científicos como biogenética, 

robótica, fibra ótica, e automação do processo produtivo ente outros. (NAVES, 

2020).  

No século XXI, teve início a quarta revolução industrial originada na 

Alemanha, conhecida com o conceito de indústria 4.0. Este conceito foi utilizado 

por outras nações industriais líderes pela Empresa Conectada - Connected 

Company, nos Estados Unidos e Quarta Revolução Industrial no Reino Unido 

(NAVES, 2020). Pode-se representar a cronologia das revoluções na Figura 1: 
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Figura 1: Distribuição das diferentes revoluções industriais no tempo 

 

Fonte: Naves (2020, p. 6). 

 

Freitas (2018, p. 11) define a indústria 4.0 como: “a indústria 4.0 pode ser 

compreendida como um termo alemão, no qual designa um conceito coletivo de 

tecnologias e fábricas inteligentes diante ao monitoramento de processos”. 

A quarta revolução industrial envolve um conjunto de características das 

revoluções anteriores agregando questões sociais e ambientais, fornecendo 

destaque a sustentabilidade na indústria como um todo (GARBIE, 2015). 

Naves (2020) aponta um dos benefícios da Industria por meio da alta 

tecnologia: 

 

A I4.0 tem como destaque a rapidez com que informações são obtidas 
dentro da indústria com a utilização de dispositivos de alta tecnologia. 
Essa revolução impacta não somente os métodos de produção de uma 
indústria, mas também a forma que o produto é procurado, distribuído 
e consumido em relação à demanda de fabricação. (NAVES, 2020, p. 
6). 

 

A Indústria 4.0 possui quatro princípios fundamentais sendo eles: 

transparência das informações, interconexão, assistência técnica e serviços 

descentralizados. Tais princípios são fundamentais pois possibilitam que se 

tenha uma visão ampla do processo de conectar máquinas, coleta de dados, na 

tomada de decisões automática, entre outros. (NAVYAR; KUMAR, 2020). 

Pinto (2020) aponta que a Indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial 

constitui-se de: 
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A quarta revolução industrial, por sua vez, constitui-se por um conjunto 
de tecnologias que, integradas, se beneficiam da redução dos limites 
entre os mundos virtual e físico, utilizando sistemas de produção cyber 
físicos, por meio da informática e da internet. Para melhor conhecer 
tais tecnologias, que são os pilares da indústria 4.0, os tópicos a seguir 
as tratam separadamente (PINTO, 2020, p. 8). 

 

Assim, a Indústria 4.0 aponta para um movimento de transformação da 

manufatura por meio das novas tecnologias digitais, com o objetivo de obter 

máquinas e sistemas capazes de trocar informações de forma objetiva, clara e 

concisa, sendo elas, capazes de serem dotadas de inteligência suficiente com o 

objetivo de alcançar a autonomia em unidades fabris e controle da produção. 

(CARDOSO, 2018). 

Freitas (2018) aponta da importante descoberta que é a Indústria 4.0, 

neste novo modelo de tecnologia:   

 

A indústria 4.0 faz parte de uma relevante descoberta do governo 
alemão, no qual busca apresentar um novo modelo de fabricação 
computadorizada, realizando a união entre os campos dos processos 
físicos e digitais. Ou seja, para o autor esse novo modelo de revolução 
industrial, busca aumentar as formas de comunicação das máquinas 
cada vez menos sem a interferência dos seres humanos. (FREITAS, 
2018, p. 9). 

 

Algumas principais ferramentas são aplicadas na Indústria 4.0 sendo elas: 

segurança de dados, realidade aumentada, big data, Robôs autônimos, 

Fabricação aditiva, simulação, sistema integrado, computação em nuvem, 

internet das coisas. (NAVES, 2020). 

Na figura 2 verifica-se a representação do esquema das principais 

ferramentas aplicadas na Indústria 4.0: 
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Figura 2: Distribuição das diferentes revoluções industriais no tempo 
 

 
Fonte: Naves (2020, p. 7). 

 

 

A indústria 4.0 apresenta seis princípios: virtualização, descentralização, 

capacidade de operação em tempo real, orientação a serviços, sistemas 

modulares e interoperabilidade. 

A virtualização trata-se no uso de sensores para a realização do 

monitoramento de forma contínua na produção para a realização o 

armazenamento de um volume grande de dados. (STHEL; LOUREIRO, 2018). 

A descentralização aponta o controle dos sistemas centrais, onde os 

sistemas de computadores não devem apenas receber informações, mas ter 

autonomia para realizar o controle da própria operação, em tempo real 

(HERMANN et al., 2015). 

A capacidade de operação em tempo real é um dos princípios básicos 

para a manutenção e execução da fábrica inteligente, no tratamento, obtenção 

e análise dos dados coletado. (LONGO, 2017). 

A orientação a serviços direcionada ao uso da Internet of Services onde 

entrega-se um produto ao cliente a longo prazo e com valor agregada às novas 

exigências do mercado. (STHEL; LOUREIRO, 2018). 
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Os sistemas modulares representam a descentralização do comando da 

produção, tornando fácil o controle por meio da instalação de estruturas 

modulares individuais e independentes. (STHEL; LOUREIRO, 2018). 

A interoperabilidade diz respeito a integração de fatores que compõem a 

Indústria 4.0 envolvendo softwares, processos, equipamentos e pessoas. 

 

3.2. TECNOLOGIAS HABILITADORAS 

 

Um dos grandes acometimentos da revolução digital é o crescimento dos 

dados gerados. No ambiente industrial, a expansão do avanço das tecnologias 

da comunicação e informação aliados ao desenvolvimento das tecnologias de 

medição, contribuiu para o aumento no volume de dados coletados nas fábricas. 

Este grande volume é um dos principais pilares da Indústria 4.0. Um conceito 

inovador por meio do sistema de coleta de dados do ambiente fabril é a 

arquitetura da automação industrial. (PINTO, 2020). 

Calvacante (2019, p. 23) define a Big Data como: “é uma grande massa 

de dados/metade dos aos quais geramos todos os dias, com características 

estruturadas (armazenados em banco de dados) e não estruturadas”. Desta 

forma destaca-se que a Big data, onde permite a análise e catálogo dos dados 

com o objetivo de extrair informações e então compreendê-los com o intuito de 

agrupar valor a determinado meio aplicável. 

 Outra ferramenta que traz a Indústria 4.0 é a Internet das Coisas, onde 

conforme definido por Cavalcante (2019, p. 28): "torna possível a criação de 

redes que abrangem todo o processo de produção e transforma as fábricas em 

um ambiente inteligente". Assim, por meio da internet das coisas existe uma 

interação dos objetos com o humanos. uma vez que, a tecnologia em sua 

totalidade, não utiliza a intervenção humana de forma diretamente, tornando 

assim, os objetos mais inteligentes e com mais autonomia. 

A impressão em 3D ou manufatura aditiva, também é uma inovação 

tecnológica e objetiva a criação de objeto físico em um modelo digital em três 

dimensões. Por meio da impressão em 3D promove a possibilidade de 
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mudanças em processos de fabricação, distribuição e comercialização presentes 

na indústria. (CAVALCANTE, 2019). 

 Outra ferramenta é a computação em nuvem. Cardoso (2018, p. 32) 

define esta ferramenta como sendo: “tendência da informática que se baseia na 

concentração de serviços e dados em grandes servidores centrais ao invés do 

tradicional armazenamento e processamento em computadores individuais”. 

Desta forma, é possível o armazenamento de grandes dados e concentração de 

serviços, agregando a internet em banda larga, sofisticação de softwares. 

Existem três pilares fundamentais para a computação em nuvem que são os 

softwares, plataformas e infraestruturas computacionais. 

Pode-se destacar ainda a Inteligência artificial e aprendizado de máquina. 

define como inteligência artificial – IA, segundo Naves (2020) como: 

 

A inteligência artificial (IA) é a ligação e prática de todas as tecnologias 
já descritas nesse trabalho, ela visa de uma forma geral imitar 
comportamentos humanos em máquinas para aprender a otimizar 
processos, diminuir tempo e aumentar a produtividade dos funcionários 
dentro da indústria e em outras áreas da vida. (NAVES, 2020, p. 18) 

 

Dentro da perspectiva da inteligência artificial ocorre a ligação e a prática 

de todas as tecnologia na reprodução de comportamento humanos em máquinas 

para aumento na produtividade e otimização de processos. 

Uma importante área dentro da Indústria 4.0 e que tem movimentado 

muito o mercado é a robótica. Os robôs na atualidade estão muitos requisitados 

na indústria pois conseguem realizar um trabalho de forma massiva em tempo 

ágil e ainda com a vantagem de uma pequena margem de erro. (NAVES, 2020). 

Elienesio (2018, p. 22) contempla acerca da robótica que: “utilizar robôs 

na indústria não é um conceito novo, pois eles já são utilizados em muitas 

indústrias para realizar tarefas complexas”. O diferencial é que na indústria 4.0, 

tal tecnologia recebeu habilidades que permitem que estes sejam mais 

cooperativos, autônimos e flexíveis. 

Uma ferramenta também da Indústria 4.0 é a realidade aumentada. A 

realidade aumentada trata-se de uma tecnologia que faz a integração do mundo 

virtual e o mundo realização. Assim, é possível realiza a sobreposição de objetos 

criados em computador, dispositivos de visualização como óculos, tablets e 



10 

 

 

recriação de ambientes por softwares, aplicativos, entre outros. (ROMÃO; 

GONÇALVES, 2013). 

Em se tratando de tecnologia não se pode deixar de evidenciar a 

Cibersegurança, uma vez que o mundo tecnológico exige muito segurança. 

Define-se como cibersegurança, conforme apontado por Cavalcante (2019, p. 

31) como: “na “arte de assegurar a existência e a assiduidade da Sociedade da 

Informação de uma Nação, garantindo e protegendo, no Espaço Cibernético, 

seus ativos de informação e suas infraestruturas críticas”. Esta ferramenta é um 

elemento fundamental para que os sistemas e informações estejam protegidos 

de possíveis ameaças e falhas que podem comprometer ou prejudicar o 

processo de produção. 

Outra ferramenta é a simulação, que se trata da reprodução virtual de 

ambientes e processos. Esta simulação é utilizada como forma de obtenção de 

gestão de processos, identificação e redução de falhas, permitindo que os 

produtos sejam testados na fase de concepção. (REPOLHO, 2021). 

 
 
3.3 A ENGENHARIA QUÍMICA E A INDÚSTRIA 4.0 
 

 

Em função da quarta revolução industrial e o aumento na demanda dos 

dados oriundos da pirâmide de automação industrial exige que a engenharia 

química e os profissional engenheiro desenvolva novas habilidades. 

Em se tratando de otimização de processos, a indústria é diretamente 

afetada nas melhorias e no processo de tomadas de decisão.  Repolho (2021) 

aponta acerca da indústria que: “A indústria química é uma das indústrias mais 

competitivas e mais bem-sucedidas, engloba um vasto campo de atividades de 

processamento e fabricação, fornecendo quase todos os setores da economia”. 

(REPOLHO, 2021, p. 15). 

Onde muitos processos falhos que ocorrem na produção, na cadeia de 

suprimentos podem ser evitados reduzidos por meio da utilização das técnicas 

inerentes a indústria 4.0. As técnicas contribuem para a transformação de 
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negócios tradicionais, modificando-os em mais sustentáveis, seguros e 

lucrativos.   

As indústrias de processos químicos almejam ampliar a produtividade e 

as oportunidades de crescimento no mercado, reduzindo custos e ainda sendo 

sustentáveis. Assim, por meio da Indústria 4.0 as indústrias conseguem alcançar 

resultados significativos por meio da renovação tecnológica, além da otimização 

de processos (NAVES, 2020). 

Sthel e Loureiro (2018) destacam três principais impactos que a Indústria 

4.0 provoca na indústria química: 

 

• Aumento de desempenho na manufatura, marketing, vendas e P&D; 

• Adaptação às novas exigências dos clientes; 

• Modelos de negócios associados ao desempenho do produto após sua 

venda. 

 

As tecnologias impactam de forma positiva e bastante significativa a 

eficiência da cadeia produtiva na indústria química, apontando para o ganho 

máximo de eficiência, assim, conforme destacado por Sthel e Loureiro (2018, p. 

53): “o Engenheiro Químico deve estar atualizado e habituado com 

as tecnologias da Indústria 4.0, garantindo processos químicos mais eficientes, 

rentáveis, sustentáveis e seguros”. É indispensável portanto, a atualização e 

capacitação deste profissional para atuar frente as novas demandas que o setor 

tecnológicos e industrial tem exigido com a quarta revolução industrial. 

Cardoso (2018, p. 41) discorre sobe a indústria química no contexto 4.0 

onde: “No cenário da indústria química 4.0, as ferramentas disponíveis delimitam 

um novo horizonte de possibilidades e aprimoramentos, tanto com respeito ao 

processo produtivo quanto ao modelo de gestão de negócios”. Assim, por meio 

das ferramentas disponíveis, novas possibilidades e horizontes são ampliados 

na gestão de negócios. 

Cardoso (2018) discorre acerca dos mais diversas setores da indústria 

com o uso das novas tecnologias e ferramentas: 
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Os setores da indústria química – petroquímica, farmacêutico, 
alimentício, dentre outros, envolvem processos de transformação de 
matéria prima nos quais existem a oportunidade para aplicação de 
novas tecnologias e ferramentas. De maneira prática, existe uma 
tendência nas corporações de implementação de sistemas 
computacionais complexos de detecção, controle dinâmico e 
simulação dos processos. (CARDOSO, 2018, p. 42). 

 

As tendencias de incorporação de sistemas computacionais tornam os 

processos mais otimizados e dinâmicos. 

 Nos processos de transformações físico-químicas das matérias-primas, 

nos processos químicos, na separação as novas tecnologias são muito uteis, 

como a instalação de sensores digitais, softwares de controles e análise de 

dados, segurança e confiabilidade. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os produtos da indústria química estão presentes na atividade humana, 

desde o cotidiano como tratamento de água e esgoto, produção de alimentos e 

na tecnologia da informação. (REPOLHO, 2021). 

As ferramentas das inovações tecnológicas aplicadas a engenharia e a 

indústria química são muitas, uma vez que no processo de produção e na cadeia 

de suprimentos podem ocorrer ineficiências.  Assim, com as aplicações técnicas 

da indústria 4.0 os negócios tradicionais podem se tornar mais sustentáveis, 

seguros e lucrativos. 

Os apontamentos dos estudos de Azevedo et. al. (2020) discorrem que 

as ferramentas de qualidade disponíveis na indústria 4.0 contribuíram para o 

desenvolvimento de um hardware com o objetivo de controle de armazenamento 

de produtos químicos. O funcionamento do hardware foi baseado na imagem do 

produto onde realiza a leitura do rótulo por meio do código de barras. Desta 

forma, o sistema é capaz de detectar o produto químico e indicar qual o melhor 

local para armazenar e transporte deste produto. 

Outra pesquisa de aplicação da indústria 4.0 na indústria química foi de 

Cardoso, Chebar e Beltrão (2018) analisando a geração de energia através do 
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biogás. Neste sentido, foi utilizado tecnologias no processo de coleta dos 

resíduos sólidos orgânicos, a geração da energia do biogás, onde evidenciou-se 

o aumento da eficiência após a aplicação destas novas tecnologias. Na tabela 1 

tem-se as tecnologias aplicadas neste estudo: 

 

Tabela 1: Aplicação das tecnologias 4.0 por setor na planta de produção de biogás 

Setor da Planta Tecnologia 4.0 Ganhos 

Pré-coleta Automatização de separação 
de resíduos 

Aumento na quantidade de 
lixo reciclado. 

Captação, Purificação e 
Reforma 

Rede de sensores 
inteligentes 

Acompanhamento das 
variáveis do processo. 
Tomada de decisão 
otimizada. Redução de 
custos com manutenção 

Geração de Energia Sistema de Gestão 
autocorretivo 

Maior eficiência na produção 
de energia devido ao controle 
de demanda. 

Fonte: Cardoso; Chebar; Beltrão (2018). 

 

Assim, por meio do estudo foi possível concluir que por meio da tecnologia 

implantada foi possível aperfeiçoar a procedimento de coleta, reciclagem e 

melhorando a qualidade do biogás produzido. 

As pesquisas de Sthel e Loureiro (2018) apontam a inovação tecnológica 

no uso do petróleo, em seus processos e cadeias de suprimentos. A pesquisa 

resultou na criação de equipamentos e dispositivos para reduzir custos e 

aumentar a produtividade, destacando ainda a responsabilidade ambiental e 

social, foi utilizado as ferramentas de nuvem, Big Data, robôs automatizados 

havendo redução dos resultados financeiros, conforme tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2: Redução de custos anuais a partir da implementação de tecnologias 

Atividade implementada Efeitos 

Integração do ERP na nuvem Redução dos custos de manutenção com TI 

Big Data e Analytic Redução do custo total da usina 

Simulação Redução do custo total da usina 

Robôs automatizados Redução do custo total da usina 

Fonte: Sthel; Loureiro (adaptado) (2018). 

 

Desta forma os resultados trouxeram o aumento na produtividade e 

eficiência energética, trazendo vantagem competitiva no mercado. 
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Os achados de Ferreira e Paula (2018) em uma indústria de papel e 

celulose. Foram utilizados recursos da computação em nuvem, clusters e 

sistemas de big data, fazendo uso da Internet das Coisas IoT com a capacidade 

de compartilhar dados e informações, tornando o processo produtivo produzindo 

dados a ser arquivados. 

Os estudos de Azevedo (2017) em uma planta de tratamento de água, 

fazendo uso das tecnologias habilitadoras numa nova arquitetura em confronto 

com a arquitetura tradicional, trazendo ganhos para a previsão de necessidades, 

processos automatizados para atendimento remoto no gerenciamento das fontes 

de água. Desta forma, trazendo benefícios para a gestão de recursos hídricos. 

As tecnologias podem ser aplicadas em usinas de petroquímica, energia nuclear, 

entre outras. 

Repolho (2021) aponta sobre a implantação destes novos modelos na 

indústria química e que é possível por meio das tecnologia da indústria 4.0: 

 

A implementação desse novo modelo de indústria está sendo muito 
favorável, principalmente para empresas que terão maior poder de 
customização diante da manufatura ativada, gerando oportunidades de 
negócios que atendam às necessidades do mercado, conseguindo 
ofertar o produto ou serviço, de acordo com a demanda do cliente, em 
menos tempo, atingindo então um menor custo e gerando lucros para 
as empresas. (REPOLHO, 2021, p. 23). 

 

Assim, por meio desta tecnologia muitos benefícios podem ser 

alcançados pela indústria química.  

No que se refere aos principais impactos e desafios da Indústria 4.0, pode 

apontar que os negativos estão relacionados organizações à implantação de 

novas tecnologias no sistema produtivo. (CAVALCANTE, 2019). Como se trata 

de um cenário novo e recente necessita a capacitação dos trabalhadores para 

adaptação dessas inovação oriundas da Indústria 4.0. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A indústria 4.0, a chamada 4ª Revolução Industrial ou Indústria Digital, 

trata-se de uma nova modelagem de máquinas, ferramentas e processos de 

trabalho ligados à internet e seus sistemas. Tendo uma perspectiva para 

aumento da velocidade, flexibilidade, qualidade, produtividade e processos de 

produção. 

Por meio da realização deste trabalho foi possível concluir que por meio 

das inovações tecnológicas disponíveis na Indústria 4.0 ou quarta revolução 

industrial aplicada a engenharia química e suas indústrias, pode alcançar muitos 

benefícios. 

Trazendo para as indústrias vantagens no mercado competitivo, na 

otimização de processos, redução de custos, aceleração nos processos 

produtivos, melhoria nos produtos e serviços entregues aos clientes. Pode ser 

aplicada nas mais variadas esfera da engenharia química, como nuclear, 

petroquímica, tratamento de água. 
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