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Automação Industrial

Convergência da Automação Industrial

Nasa pede ajuda para desenvolver 
braço mecânico de robô

Inovações Tecnolgicas criam novos postos de 
trabalho

A indústria 4.0 é uma realidade em diversos segmentos da 
produção da manufatura, a migração para a unificação de in-
formações acontecerá para que pessoas e máquinas interajam 
no ambiente cibernético.

O artigo publicado por Márcio Venturelli no site automa-
caoindustrial.info, cita conceitos que o profissional de Automa-
ção deve aprender para iniciar a implementação na Indústria 
4.0, como a Tecnologia na Automação (TA), a Tecnologia da In-
formação (TI) e a Internet Industrial das Coisas (IIoT).

No cenário atual, nenhuma das tecnologias anteriormente 
citadas tem conexão direta, o que muitas vezes gera tomadas 
de decisão lentas na linha de produção.

A NASA anunciou no fim de janeiro um desafio convidando 
a comunidade acadêmica a projetar um braço mecânico a ser 
utilizado em tarefas no espaço, e o melhor de tudo, o projeto 
aprovado será remunerado.

O braço será parte de um projeto já em desenvolvimento, 
o Astrobee (foto), que realizará pequenos trabalhos rotineiros 
na Estação Espacial Internacional. O membro biônico será usa-
do para interagir com objetos e painéis muito pequenos na Es-
tação Espacial Internacional. 

Segundo Jason Crusan, diretor de Sistemas Avançados 
de Exploração da Agência, “Um dos objetivos da NASA é criar 
meios de engajar o público a nos ajudar com soluções aos de-
safios que aparecem conforme exploramos o espaço”.

Automação Industrial: você conectado as 
últimas novidades industriais!!

Saiba mais:   portalsatc.com/link/automacao 
Contatos - automacao@satc.edu.br 
(48) 3431-7568

por Prof. Me. Anderson Spacek

A quarta revolução industrial está acontecendo, com isto, 
estima-se que pelo menos 7 milhões de empregos possam ser 
extintos nos próximos 5 anos devido as transformações tecno-
lógicas.

O estudo em 15 países responsáveis por 65% do mercado 
de trabalho mundial identificou que o avanço tecnológico nas 
áreas de inteligência artificial, robótica e impressão 3D,  torna-
rá as etapas produtivas manuais desnecessárias.

A boa notícia é que a transformação na indústria vai criar 
cerca 2 milhões de novos postos no mesmo período associados 
as áreas de tecnologia, principalmente em ramos voltados ao 
desenvolvimento, execução e manutenção das áreas supracita-
das e com ótima remuneração.

O mercado vai buscar sempre profissionais com excelente 
conhecimento em tecnologia, e uma das formas de garantir-se 
no mercado de trabalho é sempre se manter atualizado com 
bons cursos superiores voltados as áreas a uma formação mul-
tidisciplinar,  integrando os conhecimentos vinculados as áreas 
ligadas a Eletro-eletrônica, Mecânica, Robótica e Informática 
Industrial.

por Prof. Me. Cleber Izidoro

por Prof. Me. João Mota Neto

Para entrar na competição basta seguir os passos disponí-
veis no link:

www.freelancer.com.au/contest/challenges/nasa.

Fonte: Revista Galileu

Fonte: automacaoindustrial.info

Unindo estas tecnologias é possível então efetuar a con-
vergência, que nada mais é que a técnica de interligar as redes 
de informação de toda a cadeia produtiva industrial, com ob-
jetivo de formar dados inteligentes para tomada de decisões. 
A convergência das informações, no ambiente industrial, traz 
benefícios para a produção e empresa como negócio e seu con-
junto empresarial.

Fonte: Olhar digital


