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RESUMO 

 Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da implantação dos 

conceitos da Indústria 4.0 na melhoria da performance na Automação e 

Controle nas linhas de produção nas empresas. A metodologia de 

desenvolvimento deste trabalho baseia-se em uma pesquisa bibliográfica e 

documental no que tange o uso da tecnologia da informação nas indústrias e 

controle dinâmico de processos. Os resultados que se buscam com esta 

pesquisa, consistem na correlação do atual estado da arte e o que se espere 

em um futuro próximo com vista à implantação das ferramentas que formam o 

preposto da Indústria 4.0, nos ganhos financeiros e tecnológicos com sua 

instalação. 

Palavras chave: Indústria 4.0; Internet das Coisas, Sistemas Cyber-Físicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 No mundo contemporâneo em que vivemos, no qual há grande 

difusividade de informações os grandes centros e principalmente as indústrias 

necessitam de atualização tecnológica constante, para atender as demandas 

de mercado. 

 Nessa vertente, tecnológica aflora o conceito de Indústria 4.0, no qual se 

refere a um termo implantado recentemente, onde engloba as principais 

inovações tecnológicas dentro da Automação Industrial. 

 Esse novo conceito industrial se caracteriza com ferramentas tais como 

Internet das coisas, sistemas Cyber Físicos e Internet dos Serviços. Elas 

possuem como caráter principal auxiliar na maior eficácia da produção das 

empresas tornando-as mais eficientes, autônomas e customizáveis, onde 

elimina a centralização do planejamento, controle e decisões que são ligadas 

ao consumo. 

 Este trabalho que se apresenta pretender realizar a descrição do estado 

atual de como se encontra instalada a Automação Industrial e como a 

implantação da Indústria 4.0 pode propiciar como resultado no ganho de 



versatilidade no uso da IoT, ao descrever as características físicas necessárias 

para gerar mais eficiência. 

OBJETIVOS 

 Os objetivos deste trabalho que ora se encontra em desenvolvimento 

são: 

 Descrever as ferramentas encontradas na Indústria 4.0 

 Caracterizar a utilização das tais ferramentas ao longo da cadeia 

produtiva em uma indústria. 

 Apresentar os resultados gerados pela implantação da Indústria 4.0 e 

compará-los com o processo sem o emprego da Indústria 4.0 

METODOLOGIA 

 A evolução tecnológica do sistema de informação nas indústrias em 

geral é demonstrada na figura 1. Através de pesquisa bibliográfica e 

documental no que tange o uso da tecnologia da informação nas indústrias e 

controle dinâmico de processos, analisando duas empresas do mesmo ramo, 

porém uma com a tecnologia 4.0 e outra que ainda não aplicou. 

Figura 1: Evolução do sistema de informação observado nas indústrias. 

 
 Fonte: http://www.aberdeenessentials.com/opspro-essentials/industry-4-
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DESENVOLVIMENTO 

 Uma nova mentalidade unindo conceitos de Automação Industrial, por 

meio de uma facilidade de conexão pela internet entre toda empresa. 

Consistem em uma melhor logística com tendências dos sistemas produtivos.  

 Assim sendo, este trabalho tem por objetivo desenvolver as ideias da 

utilização das ferramentas na Indústria 4.0, englobando Automação e Controle, 

mostrando seus benefícios e impactos decorrentes no nosso cenário atual. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A partir de todas as características inerentes à implantação da indústria 

4.0 em um meio industrial, preliminarmente se mapeará as variáveis locais de 

acordo com a estrutura física disponível. Avaliar a possibilitar de ruídos que 

atrapalhem a emissão dos sinais desde a estação emissora até a receptora; 

confrontando as dificuldades encontradas em uma empresa que emprega essa 

tecnologia de vanguarda e outra que não a emprega, através de obtenção de 

informação com especialistas do mercado sendo feita uma análise mais 

aprofundada sobre a viabilidade e o impacto de cada uma das novas 

tecnologias, e a melhor forma de incorpora-la na empresa, utilizando as 

ferramentas da Indústria 4.0 e focando na Automação Industrial. 
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