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Engenharia Mecatrônica

Palestra: Projetos na Indústria 

Arduino 101: embarcado com Intel 
Curie 

Através da experiência do Gerente de Projetos da Icon 
Estampos e Moldes, Fábio Florentino, o grupo de alunos teve 
uma palestra com o tema “Case de Projetos na Indústria”.

Como ex-aluno e ex-professor da SATC, Florentino 
garante que a apresentação mostra o potencial de de-
senvolvimento profissional que pode ser alcançado pe-
los estudantes “Eu sou um verdadeiro produto SATC. Es-
tudei aqui da 5ª série até a pós-graduação. Essa palestra 
mostra a realidade do mercado de trabalho e os auxilia 
na tomada de decisões relativa à carreira profissional”.

“Ajudou muito, pois é uma área pertinente para nós, 
especialmente pela vasta experiência dele. Nos mos-
tra a importância de melhorias constantes que tem de 
ser realizadas nos projetos”, definiu o aluno de Engenha-
ria Mecatrônica da Faculdade Satc, Alexandre de Oliveira.

A Intel lançou recentemente um chip com multifunciona-
lidades, o Intel Curie. O componente possui o tamanho de um 
botão e promete levar uma gama de funcionalidades a uma 
variada gama de produtos.

O Arduino 101 é o primeiro dispositivo equipado com a 
tecnologia Curie, turbinando esta ferramenta, com isto é possí-
vel usar o Arduino 101 para controlar outros produtos,  comu-
nicá-lo com smartphones, aumentar as funcionalidades de um 
robô e muito mais.

Vale notar que o Arduino 101 é um dispositivo de baixo 
consumo de energia, o qual opera com valores de tensão entre 
7 e 18 Volts, mas, necessita de apenas 3,3 Volts para o funcio-
namento do circuito principal.

A norma NR-12 descreve os métodos básicos de segurança 
para máquinas e equipamentos no ambiente industrial, e, para 
que seja atendida, uma série de dispositivos devem ser insta-
lados de forma a garantir a segurança de todos envolvidos no 
processo de produção

O princípio de funcionamento dos sistemas de segurança 
inicia na detecção utilizando-se os diversos tipos de sensores 
pela máquina, estes sensores são conectados a dispositivos de 
avaliação, que podem ser relés, PLC de segurança ou a própria 
rede industrial com seus dispositivos. 

Este conjunto de equipamentos monitora os dispositivos 
de partida e parada da máquina, podendo ser ou não redun-
dantes de acordo com a categoria de risco e da aplicação em 
que são avaliados.
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