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Engenharia Mecatrônica

Acadêmicos da Engenharia Mecatrônica 
Inseridos em Projetos de Pesquisa

Projeto do Google quer oferecer internet 
5G com drones movidos a energia solar

Através do CTCL 10 acadêmicos e Professores da En-
genharia Mecatrônica estarão durante o ano desenvol-
vendo pesquisas aplicadas a temas relacionados a área ro-
bótica, instrumentação industrial, sistemas embarcados, 
eficiência energética e VANTs (veículos aéreos não tripulados). 

Os projetos apresentam em comum a interdisciplinari-
dade, pois o acadêmico deverá pesquisar diferentes temá-
ticas para elaborar a solução. A pesquisa compreende vá-
rias etapas que incluem a revisão bibliográfica, elaboração 
de protótipos, testes de funcionamento e a divulgação dos 
resultados dos através da produção de artigos científicos.

Segundo o coordenador do curso, João Mota, “as   bolsas  
de iniciação científica inserem o acadêmico no ambiente de

A Google vem a algum tempo demonstrando interesse em 
drones, tanto é que compraram uma fabricante desses veícu-
los para realizar entregas pelo ar. Outro serviço que a empresa 
deseja oferecer é prover internet de ultravelocidade através 
destes aparelhos.

A empresa está usando drones para testar transmissões de 
rádio de ondas milimétricas, que podem ser adotadas no pa-
drão 5G. Essas ondas podem, teoricamente, podem transmitir 
até 40 vezes mais dados do que redes 4G atuais.

Para fazer ondas milimétricas irem mais longe, é preciso 
usar um equipamento especial, chamado “antena conjugada 
com controle de fase“. O problema: isso é complexo e gasta 
muita energia.

Por isso, é preciso realizar diversos testes. No ano passado, 
a Google montou vários protótipos de transceptor, e vem pa-
gando US$ 1.000 por dia para testá-los no Spaceport America, 
terminal projetado para voos espaciais da Virgin Galactic.

A IDC, uma das maiores consultorias de tecnologia do 
mundo, divulgou recentemente o valor de investimentos que 
serão feitos no Brasil na área de Internet of Things (IoT – Inter-
net das Coisas) para 2016, e o mercado é favorável, pois serão 
4,1 bilhões de dólares injetados no mercado.

A América Latina tem destaque no mercado de Internet 
das Coisas, dados de 2014 mostram um investimento de 7,7 
bilhões de dólares, e até 2020 a previsão é de cerca de 16 bi-
lhões de dólares em investimentos, ou seja, o mercado deverá 
dobrar em apenas 6 anos.

O foco da produção de IoT para 2016 será nos segmentos 
industriais que migrarão de aplicações tradicionais, como tele-
metria e monitoramento, para as novas aplicações baseadas na 
tecnologia. É nessa área que os fornecedores de equipamentos 
e desenvolvedores, intensificarão o lançamento de soluções 
customizadas, com predominância nas áreas de software e de 
soluções industriais. É neste cenário de integração tecnológi-
ca é que a indústria necessitará de profissionais com formação 
multidiciplinar nas áreas ligadas a Eletro-eletrônica, Mecânica, 
Robótica e Informática Industrial para promover a moderniza-
ção dos parques fabris e a manutenção dos novos sistemas.

Engenharia Mecatrônica: a profissão 
do presente e do futuro!!!

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

por Prof. Me. Cleber Izidoro

Internet das coisas no Brasil deve rece-
ber investimentos de US$ 4 bi em 2016

pesquisa  com temáticas relacionadas ao desenvol-
vimento de produtos, e consequentemente, propor-
ciona a formação de massa crítica que posteriormen-
te contribuirá para o desenvolvimento da região”.
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