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 O Termo Automação refere-se ao uso de tecnologia 

para facilitar o trabalho do ser humano ou estender sua capacidade fí-

sica e mental.   

O engenheiro de controle e automação concerta, projeta e opera equipa-

mentos utilizados nos processos automatizados de indústrias em geral. 

É o responsável pela programação das máquinas e pela adequação de sof-

twares aos processos industriais. Em empresas já automatizadas, redi-

mensiona, opera e mantém os sistemas e equipamentos já instalados. 

 O desenvolvimento da Engenharia de Controle e Automação é uma ten-

dência antiga. Desde a roda, 

as primeiras máquinas foram 

simples, apenas aumentando a 

capacidade física, co-

mo alavancas, polias, entre 

outras. A Revolução Indus-

trial gerou profundo impacto 

no processo produtivo e no 

desempenho industrial. 

 As primeiras técnicas de automação possibilitaram o surgimento de 

máquinas complexas utilizadas no período entre guerras, com navios e 

aviões. Na segunda Guerra Mundial, apareceram os computadores, máqui-

nas ainda mais complexas com capacidade de memória e processamento de 

dados. Graças aos computadores, foi possível tornar os controladores 

das grandes máquinas mais sofisticados e inteligentes. 

 Então os cursos de Engenharia de Controle e Automação  apareceram e 

disciplinas de automação e controle foram incorporadas à engenharia. O 

aumento da tecnologia e a automação da indústria aumentaram significa-

tivamente a produtividade e qualidade dos produtos. Consequentemente 

surgiu um aumento na competitividade, o que incentivou ainda mais a 

evolução da tecnologia. 

 A Engenharia de Controle e Automação está muito presente nas nossas 

vidas. Um dos exemplos está na evolução dos meios de transporte. 

A Indústria automobilística, além de crescer velozmente, tem utilizado 

a fabricação em série, dominada exclusivamente por máquinas. 



constantemente tecnologia de ponta para criar veículos cada vez mais 

incríveis. A automação possibilita uma produção muito rápida e cons-

tante, que permite a fabricação em série, dominada exclusivamente por 

máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Pau-

lo é a maior instituição fiscal de exercício profissional da América 

Latina e provavelmente um dos maiores do mundo. Completou 77 anos em 

19 de maio de 2011. 

O CREA é responsável por inspecionar, controlar, aprimorar e orientar 

as atividades profissionais nas modalidades de nível técnico e superi-

or nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteoro-

logia.  

Basicamente o Crea-SP funciona assim: 

- Estrutura Básica: responsável pela criação de condições para o de-

sempenho integrado e sistemático das finalidades do conselho. 

- Estrutura de suporte: responsável pelo apoio aos órgãos da Estrutura 

Básica nos limites de sua competência específica. 

- Estrutura auxiliar: responsável pelos serviços administrativos, fi-

nanceiros, jurídicos e técnicos, tem por finalidade prover apoio para 

o funcionamento da Estrutura Básica e da Estrutura de Suporte, para a 

fiscalização do exercício profissional e para a gestão do Conselho Re-

gional. 

A legislação diz que a responsabilidade técnica sobre serviços presta-

dos nas áreas acima citadas, só pode ser atribuída a profissionais ha-

bilitados com registro no Crea-SP.  

Portanto, o CREA exerce o papel de primeira e segunda instância, 

verificando, orientando e fiscalizando o exercício profissional com a 

missão de defender a sociedade da prática ilegal das atividades abran-

gidas pelo sistema. 



 Hoje vivemos num mundo onde a tecnologia anda a passos 

largos e cada dia surgem coisas novas no mercado que chamam a atenção 

de todos devido a sua singularidade e revolucionar o paradigma da soci-

edade. 

 Desde o surgimento do capitalismo, um de seus pilares é o lucro, e 

por isso desde a revolução industrial todos sempre pensam e maneiras de 

acumular mais e mais capital em menos tempo e com menos investimento. 

   

 Indústrias Inteligentes 

 Há muito tempo atrás o setor industrial, sé é que podemos chama-lo 

assim, era muito pouco desenvolvido e com trabalho exclusivamente arte-

sanal. Com o avanço da tecnologia surgiram novas máquinas que tornaram 

o trabalho mais fácil e mais rápido com uma qualidade maior que o pro-

duto feito à mão. 

 O setor industrial 

de hoje está numa época 

de transição, onde cada 

vez menos trabalhadores 

irão trabalhar numa fá-

brica. No ligar desses 

trabalhadores vão estar 

máquinas inteligentes 

que fazem o serviço me-

lhor e mais rápido que 

um ser humano, com a 

vantagem de não gerar 

gastos com salário e 

trabalhar todos os dias sem parar e sem reclamar. 

 O setor da agricultura já passou por isso, antes o trabalho era 

feito a mão e agora muitos países, inclusive o Brasil, estão com um nú-

mero cada vez maior de tratores, colheitadeiras e outras máquinas. 

 Na indústria, as máquinas-ferramentas, antes operadas por pessoas, 

já adquiriram um comando eletrônico que faz com que ela trabalhe sozi-

nha. Além disso, processos industriais considerados de risco maior já  

Estacionamento vertical da Volkswagen na Alemanha. 

 



são realizadas por máquinas e robôs. 

 Uma indústria que pode ser considerada inteligente hoje é aquela 
em que apenas um grupo de engenheiros especializados supervisiona a 
indústria inteira, na qual está não possui empregados e sim robôs tra-
balhando 24 horas por dia e sete dias por semana. 

 

  Casas inteligentes 

 As regalias do mundo moderno 

nos trazem mais conforto, tornando 

verdade a seguinte expressão: 

“Vivemos mais e melhor do que as 

pessoas há 100 anos”. Sim, casas 

inteligentes estão ao nosso alcan-

ce hoje, mas é um conforto para 

poucos. 

 As casas inteligentes foram 

feitas para que os moradores no 

qual nela vivem possam controlar 

tudo de qualquer cômodo que este-

jam ou até fora de casa. 

 As opções que pode ter são controle de iluminação, abertura de ja-

nelas, persianas e cortinas, controle de temperatura do ambiente e da 

água, câmeras de vigilância, alarmes. Por exemplo, quando você estiver 

chegando em casa pode mandar uma mensagem para ela preparas o seu ba-

nho. 

 Isso tudo pode ser feito com a instalação de uma central na casa e 

os periféricos que vão atuar em casa setor de controle desejado, por 

exemplo, se quiser controlar a temperatura da agua, é necessário que 

tenha uma conexão entre a central, que vai receber os dados do mora-

dor, e a caixa d’água. 

 Concluindo, a automação industrial 

e residencial podem ser uma coisa boa, 

mas se pensarmos um pouco vamos ver que 

os empregos estão se esgotando, e nós 

estamos se tornando mais sedentários, 

uma vez que numa casa inteligente você 

pode controlar tudo num tablet, por 

exemplo, sem sair do lugar. 

 

 

Cozinha inteligente. 

Garagem automatizada para mais de 
um carro. 



 Muitos estudantes tem essa dúvida na hora de prestar o vestibular. 

Não é à toa, pois as duas engenharias tem como base três áreas princi-

pais: mecânica, elétrica e computação. A diferença está na ênfase entre 

elas.  

 A Engenharia Mecatrônica tem maior ênfase na mecânica, enquanto a 

Engenharia de Controle e Automação parte de uma base elétrica voltada 

para controle. 

  

  DIFERENTES ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 Automação comercial e domótica: 

Projetar sistemas automatizados de con-

trole de equipamentos em edifícios co-

merciais e em residências, como eleva-

dores, iluminação, aparelhos de ar con-

dicionado e eletrodomésticos. 

 Automação industrial: Desenvolver e 

implantar projetos de automação em in-

dústrias. Manipular robôs industriais. 

 Bioprocessos: Projetar, construir e 

operar equipamentos empregados nas in-

dústrias de biotecnologia. 

 Informática: Projetar sistemas de 

informação e bancos de dados. Programar equipamentos automatizados. 

 



 Devido à grande evolução tecnológica, a cada dia, o que era compli-

cado, caro e espaçoso, torna-se mais 

simples, barato e menor. 

 Na área de automação, os antigos 

e enormes circuitos elétricos de 

controle foram substituídos por ape-

nas um equipamento, o CLP. Um Con-

trolador Lógico Programável é capaz 

de reproduzir interna e virtualmente 

todo e qualquer circuito que antes era desempenhado por dezenas ou até 

milhares de componentes.  

  

CLPs também são conhecidos como PLCs, do 

inglês: Programmable Logic Controller. O 

CLP nasceu praticamente dentro da indús-

tria automobilística, especificamente na 

Hydronic Division da General Motors, em 

1968. Sobre o comando do Engenheiro Ri-

chard Morley. 

Sua função é trabalhar com um conjunto de variáveis de entrada e, 

a partir destas, determinar as saídas, de acordo com um “esquema” que é 

feito pelo programador e fica na memória do CLP.  

Principio de Funcionamento 

 Um CLP tem a capacidade de tomar decisões e executa-las a partir de 

valores monitorados pelas suas entradas. Estas podem ser quaisquer ele-

mentos que forneçam a interpretação do processo. Normalmente botões e 

sensores, ou IHMs* prontas. 

 Vejamos simplificadamente, como funciona um ciclo de varredura de 

um CLP: 



 1° Verifica o estado das entradas: Lê cada uma delas, verificando 

se houve acionamento. 

 2° Compara com o programa do usuário: Através das instruções no 

circuito programado sobre qual ação tomar em caso de acionamento de de-

terminadas entradas, o CLP atualiza a memória imagem das saídas. 

 3° Atualiza as saídas: As saídas são ativadas ou desativadas con-

forme a determinação da CPU baseado no programa. Um novo ciclo é inici-

ado. 

 Apesar de parecerem poucas, as vantagens de um CLP são muito signi-

ficantes: 

1. Facilidade de programação; 

2. Facilidade de manutenção; 

3. Alta confiabilidade; 

4. Dimensões bem menores que painéis; 

5. Envio de dados para processamento centralizado; 

6. Preço competitivo; 

7. Expansão em módulos de entradas e saídas. 

 Os CLPs foram inicialmente desenvolvidos para a indústria, entre-

tanto hoje em dia está presente também na automação de residências. 

 

* IHM: Interface Homem-Máquina. Uma IHM é um conjunto de elemen-

tos que possibilitam a interação do usuário com a máquina e vice-versa. 

Em uma calculadora, a IHM é composta pelos botões e o display LCD. Em 

um computador, pelo monitor, mouse e teclado... As IHMs mais modernas 

são feitas com grandes telas touchscreens, em que o operador visualiza 

todo o processo e a máquina. Assim, ele pode monitorar e controlar tudo 

através desta tela, que se comunica com o CLP. Na automação residenci-

al, os sistemas mais sofisticados também trabalham com IHM touchscreen. 

Ultimamente, um grande aliado das casas inteligentes tem sido os ta-

blets e Ipads... 



  Microcontroladores 

Foram criados em Harvard pela Microchip. São chips inteligentes que 

possuem um processador, pinos de entrada e 

saída e memória, basicamente um computador 

em um chip. São utilizados em circuitos ele-

trônicos para executar funções que neles são 

programadas. Através de um programa de com-

putador (um compilador) com uma linguagem 

específica como: C, Assembly, Pascal, Basic, 

entre outras, podemos controlar funções de entrada e saída, fazendo com 

que ele envie e/ou receba informações, designando a função programada e 

esperada. Segundo a aula do professor Adilson Barros. 

Os microcontroladores se diferenciam dos microprocessadores pois 

além dos componentes lógicos e aritméticos usuais em um microprocessa-

dor de uso geral, o microcontrolador integra elementos adicionais em 

sua estrutura interna, como memória de leitura e escrita para armazena-

mento de dados, memória somente de leitura para armazenamento de pro-

gramas, um chip de armazenamento não-volátil (EEPROM) para armazenamen-

to permanente de dados, dispositivos periféricos como conversores ana-

lógicos/digitais, e em alguns casos interfaces de entrada e saída de 

dados, de acordo com informações do Wikipédia. 

Temos no mercado várias marcas e modelos de 

microcontroladores, por exemplo: Microchip 

Tecnology: PIC16F628; PIC16F84; PIC18F452; 

Intel: MCS48 (8048); MCS96; entre outras. O 

que os diferenciam são a quantidade de me-

mória interna (programa de dados), veloci-

dade de processamento, quantidade de pinos 

de entrada e saída (Input/Output), alimen-

tação, periféricos, arquitetura e set de 

instruções. 
Microcontrolador Arduino®. 



Microcontroladores são geralmente utilizados na automação e con-

trole de produtos periféricos, como sis-

temas de controle de motores automotivos, 

controles remotos, brinquedos, sistemas 

de supervisão, semáforos, TV, aparelho de 

som, forno de micro-ondas, etc. Por serem 

pequenos, consumirem pouca energia, e se 

comparados a microprocessadores convencionais, aliados a facilidade de 

desenho de aplicações, juntamente com seu baixo custo, são uma alter-

nativa muito eficiente para controlar muitos processos e aplicações. 

 

 Microprocessadores 

 

Ao mesmo tempo motor e cérebro do computador, o microprocessador, en-

carrega-se de efetuar todos os cálculos e processos que permitem o 

funcionamento do PC.  

O microprocessador, ou simplesmente processador, executa as funções e 

cálculos que constituem um programa, ao mesmo tempo em que se incumbe 

de enviar as informações solicitadas por todos os componentes do PC e 

de receber aquelas por eles geradas. 

Ele é de vital importância para o fun-

cionamento geral do computador, pois de 

sua velocidade depende, embora não to-

talmente, o desempenho do sistema, se-

gundo o site “Introdução ao computador” 

do professor Raimundo Nóbrega. 

Ele é uma máquina completa de 

computação embutida em um único chip. O 

primeiro microprocessador foi o Intel 

4004, lançado em 1971. O i4004 não era muito poderoso, já que ele só 

podia somar e subtrair 4 bits por vez. Mesmo assim, era 

incrível ver tudo isso num chip naquela época. Antes do 

i4004, os engenheiros construíram computadores com vá-

rios chips (transistores ligados a um). O i4004 foi 

utilizado em uma das primeiras calculadoras eletrônicas 

portáteis (longe de ter todas as funções e o tamanho 

das presentes hoje em dia), segundo HowStuffWorks. 

Processador intel® Core i7. 

Microcontrolador em um pendrive 

intel® 4004. 



Responsável pela execução das instruções num sistema, o micropro-

cessador, escolhido entre os disponíveis no mercado, determina em certa 

medida a capacidade de processamento do computador e também o conjunto 

primário de instruções que ele compreende. O sistema corporativo é 

construído sobre esse conjunto. Dentre as marcas encontradas no merca-

do, destacam-se AMD e Intel pelos seus grandes desenvolvimentos, efici-

ência e competitividade. 

 A automação está presente em muitas das empresas. Claro que não são 

todas que utilizam apenas eletrônicos sofisticados, mas pode ter certe-

za que as áreas da automação estão em diversos setores de uma empresa 

e/ou indústria. 

 Esta é diferente da mecatrônica -que produz uma máquina ou robô que 

faz todo o trabalho de produção- pelo fato de o empregado estar por 

traz do comando de qualquer maquinário. Na verdade o técnico em automa-

ção é especialista nessa área, onde ele precisa saber manusear, resol-

ver problemas técnicos, observar a produção ou condução do trabalho e 

estar preparado para o que der e vier. 

 Esse estilo de trabalho do técnico em automação vem de um sistema 

popular conhecido por Toyotismo; na qual o criador Taiichi Ohno, vice-

presidente da Toyota Motor Company, modelou para a empresa poder lucrar 

mais controlando ao máximo os desperdícios, com produtos de alta quali-

dade e personalizados e empregando mão-de-obra muito qualificada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                             
 Para entender melhor o sistema, na teoria ele é dividido por 6 as-

pectos; 

 Mecanização flexível, uma dinâmica oposta à rígida automação for-

dista decorrente da inexistência de escalas que viabilizassem a rigi-

dez. A mecanização flexível consiste em produzir somente o necessário, 

contrariando o fordismo, que produzia o máximo possível e estocava o 

excedente. A produção toyotista é flexível à demanda do mercado. 

 Processo de multifuncionalização de sua mão-de-obra, uma vez que 

por se basear na mecanização flexível e na produção para mercados mui-

to segmentados, a mão-de-obra não podia ser especializada em funções 

únicas e restritas como a Fordista. Para atingir esse objetivo os ja-

poneses investiram na educação e qualificação de seu povo e o toyotis-

mo, em lugar de avançar na tradicional divisão do trabalho, seguiu 

também um caminho inverso, incentivando uma atuação voltada para o en-

riquecimento do trabalho. 

 Implantação de sistemas de controle de qualidade total, onde atra-

vés da promoção de palestras de grandes especialistas norte-

americanos, difundiu-se um aprimoramento do modelo norte-americano, 

onde, ao se trabalhar com pequenos lotes e com matérias-primas muito 

caras, os japoneses de fato buscaram a qualidade total. Se, no sistema 

fordista de produção em massa, a qualidade era assegurada através de 

controles amostrais em apenas pontos do processo produtivo, no toyo-

tismo, o controle de qualidade se desenvolve por meio de todos os tra-

balhadores em todos os pontos do processo produtivo. 

        - Taiichi Ohno - 

                                      

(29/02/1912 - 28/05/1990) 



 Sistema Just In Time: Esta técnica de produção foi originalmente 

elaborada nos EUA,no início do século XX, por iniciativa de Henry Ford 

mas não foi posta em prática. Só no Japão, destruído pela II Guerra 

Mundial, é que ela encontrou condições favoráveis para ser aplicada 

pela primeira vez. Em visita às indústrias automobilísticas america-

nas, na década de 1950, o engenheiro japonês Eiji Toyoda passou alguns 

meses em Detroit para conhecê-las e analisar o sistema dirigido pela 

linha fordista atual. Seu especialista em produção Taiichi Ohno, ini-

ciou um processo de pesquisa no desenvolvimento de mudanças na produ-

ção através de controles estatísticos de processo. Sendo assim, foi 

feita uma certa sistematização das antigas idéias de Henry Ford e por 

sua viabilização nessa fábrica de veículos. Surge daí o sistema just 

in time, que visa envolver a produção como um todo. Seu objetivo é 

"produzir o necessário, na quantidade necessária e no momento necessá-

rio", o que foi vital numa fase de crise econômica onde a disputa pelo 

mercado exigiu uma produção ágil e diversificada. 

 Personalização dos produtos: Fabricar o produto de acordo com o 

gosto do cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esse sistema é de escala mundial, não só empresas de automóveis mas 

produtoras de celulares, computadores ou qualquer tipo de eletrônicos 

como também de outros setores, adotaram ele por ser muito eficiente 

(comprovada com a crise de meados de 2007, onde a própria Toyota e as 

empresas que trabalhavam com esse modelo, foram as menos afetadas pela 

crise). São elas a Danone, Siemens, Nokia, Avon, Alcoa e muitas marcas 

de carros (principalmente os de luxo). 

Celica GTR-S ~ Exemplo da qualidade da Toyota. 
 



 A entrevista dessa vez é com o pai de nosso próprio entrevistador, 

Nilton Sister Borini, que apesar de não ser um técnico em automação, 

tem equipamentos automáticos de alta tecnologia. Irá nos dizer como é 

seu trabalho, como começou entre outros assuntos. 

 Nicholas Borges Borini – Boa noite 

pai... Digo, Senhor Borini. Pode nos começar 

dizendo quem é você e qual sua profissão? 

 Nilton Sister Borini – Boa noite Nicho-

las, tenho cinquenta anos, pai de uma filha 

e três filhos, sou protético dentário e tra-

balho no meu próprio laboratório, Lab. Ideal 

prótese dentária, que administro e faço a 

maioria dos serviços que aqui chegam. 

 N.B.B – A quanto tempo o senhor esta 

nesta carreira e qual foi o inicio para is-

so? 

 N.S.B – Comecei com 15 anos de idade, 

meu pai era protético dentário, ele me ensi-

nou o básico e eu fui ajudando no laborató-

rio dele, nossa família passava por dificul-

dades, eram tempos difíceis. Quando entrei 

na aeronáutica aos dezoito, me tornei enfer-

meiro, depois que sai de lá com vinte e três anos, casado e com uma 

filha para sustentar, abri um estúdio de tatuagem que não durou muito, 

trazia problemas demais. Percebi então que eu ainda tinha muita práti-

ca com a prótese, voltei a trabalhar para meu pai por poucos anos até 

abrir meu próprio laboratório e seguir em frente. 

 N.B.B – E você gosta do que faz ou sempre quis fazer algo diferen-

te? 

 N.S.B – Amo o que faço! É muito gratificante receber um “excelente 

trabalho Nilton!” de um dentista, me animo sempre quando tudo sai como 

planejado e para me manter nessa linha, procurei fazer muitos cursos, 

tanto nacionais quanto internacionais durante anos e ainda não parei. 

Faço um grande esforço sempre , como se aquele dente fosse para mim 

mesmo! Mas quando o prazo aperta, eu prefiro perder minha noite de  

Nilton S. Borini: Carismático 
protético dentário!  



  sono e terminar o serviço bem feito do que dormir e atrasar o den-

tista e o paciente.  

 Outra coisa que me deixa feliz pelo que faço é que posso sempre ver 

minha família, estar ali perto quando eles precisam, afinal o laborató-

rio fica numa área ao fundo da casa. Procuro sempre dar o melhor para 

eles. 

 N.B.B – Pode nos esclarecer quais os instrumentos de uso de seu la-

boratório? Há algum tipo de tecnologia automática? 

 N.S.B -  Como eu prefiro fazer os serviços na melhor qualidade, eu 

importo tudo da Alemanha ou do Japão, que são os melhores produtores de 

materiais ou equipamentos para a prótese dentária. Meus instrumentos 

vão de pinceis, gesso em pó, porcelana, opaco, metais em geral à jatos 

de areia de alumínio e fornos automáticos. 

 Estes fornos são programados dependendo do material que coloco 

eles, são fornos pequenos com uma plataforma presa a um elevador, quan-

do coloco uma peça ali e programo temperatura, tempo e etc. essa plata-

forma eleva-se até fechar na parte superior. Lá dentro a temperatura 

chega a 800ºC sem problemas, devido ao espaço bem comprimido e pela ge-

ração rápida de calor. 

 N.B.B – Interessante! Mas esses equipamentos são modernos não é 

mesmo? Mais ou menos quando foram lançados? 

 N.S.B – Evidentemente são novos, mas no final da década de oitenta 

já apareciam esses computadorizados, antes era praticamente uma calcu-

ladora amarrada num forno! (Risos) 

 N.B.B – Enquanto a sua atuação no mercado? Você pode nos dizer algo 

sobre? 

 N.S.B – Sempre foi um trabalho que não tem muita competitividade, e 

por causa da minha garantia de prazo e qualidade, eu ganho até que bem, 

mas isso varia da época do ano e dos dentistas...  

  Muitos dos meus dentistas, mesmo cumprindo o prazo, eles não me pa-

gam em dia, atrasam muitas vezes e não é por que eles não tem como me 

pagar, é por que eles ao máximo conseguir um desconto ao longo do mês. 

Eu não considero minha tabela de preços alta, há muitos outros labora-

tórios grandes que cobram mais e entre dez serviços que eles fazem, se-

te voltam para refazer pois houve algum erro. Sei disso por que já fui 

gerente da falida Imbra, e os funcionários de lá não estão nem ai se o 

serviço vai voltar ou não, eles receberiam no final do mês normalmen-

te...  

 Se depender da época, o começo e final de ano são as melhores,  



antes de sair de férias, as pessoas vão mais ao dentista, consequente-

mente mais serviços para mim! Mas no meio do ano as coisas apertam mui-

to, ninguém tem tempo para consultar o dentista ou fazer algo na boca, 

só vão em caso de urgência. 

 N.B.B – Agradeço a entrevista, tenha uma boa noite! 

 N.S.B – Boa noite! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista feita por João Mosz ao auxiliar docente da ETEC Profes-

sor Basilides de Godoy, Diego Souza, que é técnico em mecatrônica e es-

tá se formando em engenharia elétrica pela Uninove, atua no Basilides 

na área de eletrônica e automação. 

 João Mosz: Diego, em que área é voltada a automação industrial? 

 Diego Souza: A área de automação industrial, é a área em que você 

vai pegar processos mecânicos e processos de produção e vai tentar di-

minuir o efeito humano nelas, deixando-as mais automatizadas, com má-

quinas, partes de eletrônica, pneumática, e as demais automatizações 

necessárias. 

Diego Souza (à esquerda) e João Mosz (a direita) 
na ETEC Professor Basilides de Godoy. 



 J.M.: Dentro do técnico de mecatrônica, o que você tem de automação 

industrial? 

 D.S.: O técnico de mecatrônica é o profissional que vai trabalhar 

com a automação, verificar processos e peças tanto da parte elétrica, 

da mecânica, parte de automação e um pouco de eletrotécnica também. Na 

mecatrônica você tem as matérias de automação industrial, onde você vai 

aprender a pneumática, hidráulica, eletropneumática e eletro hidráuli-

ca, a parte de manufatura, robótica, eletrônica (residencial e indus-

trial). 

 J.M.: Qual é a diferença básica entre o técnico de automação indus-

trial e o técnico em mecatrônica? 

 D.S.: No curso técnico em mecatrônica, o profissional irá realizar 

testes, projetos, instalações de máquinas e equipamentos. O técnico em 

automação industrial também irá realizar projetos e instalações de 

equipamentos, porém o técnico em mecatrônica também é voltado para a 

área de produção de peças, produção de equipamentos. Portanto a dife-

rença básica é que o técnico em mecatrônica tem a área da mecânica mais 

aprimorada no curso. 

 J.M.: Diego qual a sua função na ETEC Professor Basilides de Godoy? 

 D.S.: Eu sou auxiliar docente. Sou responsável por atividades prá-

ticas, de manutenção de laboratório, e tirar dúvidas dos alunos. Basi-

camente atuo na área de manutenção e preparo de laboratórios. 

 

 Muitos agradecimentos a colaboração do nosso querido Diego Souza 

que se dispôs do seu tempo, e nos cedeu essa entrevista. 


