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Introdução 

A indústria 4.0 (I4.0) é considerada uma realidade 

no Brasil, muitos empreendimentos, tanto na área 

de construção civil quanto em células industriais já 

vem mostrando sinal de que estão aderindo a essa 

nova vertente.¹ Entretanto, ainda existe a 

necessidade de estabelecer práticas que podem 

agregar maiores ganhos ao meio ambiente.² Afinal, 

equipamentos de alta tecnologia, mais recursos 

para construções, menor interação humana, 

aumento de manutenção, geração de peças 

obsoletas ou quebradas, aumento de produtividade, 

rigoroso controle de qualidade, tudo isso acarreta 

em impactos, tanto de cunho social quanto 

ambiental.³ Assim, o presente trabalho vem mostrar 

a interação entre a I4.0 e o meio ambiente. 

Resultados e Discussão 

Em relação ao setor de construção civil a geração 

de análises através de Big Data e Internet of Things 

(IOT) para verificar empreendimentos imobiliários 

como foi o caso da MRV, pioneira com a tecnologia 

na construção civil, utilizando chatbots avançados 

em treinamento e atendimento através da 

inteligência artificial IBM Watson, o qual foi possível 

verificar a experiência e a satisfação de outros 

empreendimentos através de análise do pós-venda 

do cliente. Também foi possível avaliar 

fornecedores e o nível de confiabilidade quanto à 

responsabilidade ambiental. Outros exemplos são 

os setores metalúrgicos e elétricos, onde sensores 

em tempo real podem auxiliar no controle seus 

processos, como sensoriamento em exaustão, para 

medir a concentração do que é emanado ao 

ambiente, controle de eficiência energética em 

processos de termoelétricas. A utilização dessas 

tecnologias, além de se alcançar a ecoeficiência, 

onde esses processos ao sofrerem uma integração 

horizontal e vertical atingirão uma economia de 

recursos, redução das operações e dos impactos 

ambientais, ocorrendo a revalorização dos 

subprodutos, redução do desperdício, produtos 

ambientalmente aceitáveis. Para a agroindústria os 

sistemas cyber physics agregam muito ao seu 

desenvolvimento, com a utilização de IOT, 

Inteligência artificial, Big Data integrados com 

máquinas e com um sensoriamento viabilizando a 

utilização de mapas de calor, mobilidade, 

climatologia gerando ganhos a sua sustentabilidade 

econômica, social e principalmente ambiental. 

Órgãos ambientais já começam no contexto da I4.0, 

o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) iniciou a 

utilização de aplicativos para monitoramento de 

impactos aliados a IOT, ainda em teste desde 2018. 

O número de empresas destes setores industriais 

que aplicam as tecnologias convergentes à indústria 

4.0 podem ser verificadas na Figura 1, os dados 

levantados pela Confederação Nacional da Industria 

(CNI) mostram que 70% já iniciaram o processo de 

convergência em algumas de suas células. 
 

 
 
Figura 1. Setores que aplicam as tecnologias da 
Ind.4.0 até 70%de seus processos. (adaptado CNI4, 
2016) 

Conclusões 

A Indústria 4.0 apresentará impactos sobre o pilar 

ambiental e a sustentabilidade. Através de 

tecnologias convergentes e integradas é possível 

uma melhor produção de produtos, uma entrega 

mais rápida e precisa e uma maior ecoficiência do 

uso de matéria-prima e energia. Essas melhorias 

para a interface empresa /cliente, acarretará uma 

melhoria na gestão de recursos, ocasionando assim 

uma melhor atividade sustentável, principalmente no 

que tange ao meio ambiente, onde a qualidade de 

melhores produtos, geram menos refugos e com 

isso um menor impacto na geração de resíduos 

sólidos. 
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