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Automação Industrial

Acadêmicos Visitam Empresa 
Plasson

O que é Computação Física? Simulação de Equipamentos
  Mecânicos

O objetivo da visita, realizada durante a disciplina de Intro-
dução à Automação Industrial, foi promover aos acadêmicos 
o contato real com a indústria e a visualização de controle de 
processos e sistemas automatizados.
A empresa Plasson, com sede em Israel, possui uma das filiais 
em Criciúma, produz de maneira automatizada uma grande 
gama de equipamentos para a indústria de avicultura.
Durante a visita, orientada pelo gerente industrial Jacques 
Januário, os acadêmicos puderam conhecer os detalhes do 
processo automatizado de fabricação dos equipamentos, que 
utiliza conceitos de Automação Industrial aplicados, como má-
quinas CNC, injetoras de plástico e sistemas robotizados.

Até a última década, implementar aplicações complexas envol-
vendo hardware e software era algo praticamente impossível 
para o público comum. Desenvolver aplicações integradas a 
internet, por exemplo, careciam de grande conhecimento téc-
nico e custos muitas vezes elevados.
Atualmente, a computação física, tecnologia que utiliza ele-
mentos de eletrônica na prototipagem de produtos, permite a 
integração de elementos como sensores e atuadores de forma 
simples e prática com integração via software e circuitos micro-
processados (estudado na disciplina de sistemas embarcados 
II) . A popularização deste conceito é justificada pela concep-
ção chamada de plataforma aberta (open source), o que impli-
ca em um baixo custo de hardware e software distribuido de 
forma gratuita. 

Saiba mais: Arduino, Raspberry PI e Intel Galileo

Inscrições abertas para o vestibular até 28 de 
maio através de portalsatc.com/vestibular

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

A formação dos acadêmicos em Automação Industrial engloba 
o estudo de simulações de funcionamento de equipamentos 
mecânicos  por meio do software CAD 3D SolidWorks. Os estu-
dantes, utilizam recursos avançados para desenvolver e simu-
lar montagens de máquinas mecânicas, identificando possíveis 
erros de projeto e proporcionando soluções eficazes.
No curso são estudados modos de fixação inteligentes, detec-
ção de interferências entres os componentes da montagem, 
verficação de folgas, definição de alinhamento de furos, de-
tecção de colisão entres as peças, otimização de grandes mon-
tagens, e muito mais. Como também a aplicação de posicio-
namentos mecânicos de componentes, como, engrenagens, 
correias e polias, pinhão/cremalheiras e cames. 
Através disto formam-se profissionais altamente preparados 
para o desenvolvimento completo de um projeto mecânico.


