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Empreender não é
uma tarefa simples, 
mas tem sua 
recompensa.

Recebeu dois prêmios 
internacionais de design

Um evento imprescindível no 
ecossistema empreendedor

México:
Projeto Colmena

Minirrobôs explorarão a Lua 
numa missão pioneira

Pills&Care, sistema de
entrega de medicamentos
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Os drones 
outorgam novas 
soluções à 
Indústria 4.0
Os drones na indústria 4.0
começam a ser vistos como uma
solução na melhoria dos processos.
A incorporação de drones no
mundo da indústria impacta na
multidão de setores e aplicações,
ao facilitar consideravelmente a
supervisão e revisão de grandes
estruturas como torres de alta
tensão, de telefonia e
comunicações, repetidoras de rádio
e tevê, plantações de painéis
solares, aerogeradores, barragens,
pontes, viadutos ou qualquer outra
estrutura de grande tamanho com
acessos bastante complicados
apenas alguns anos atrás.

Um drone é um 
veículo aéreo NÃO 
TRIPULADO. O seu 
nome real é RPAS 
(Remotely Piloted 
Aircraft Systems). A 
palavra drone vem do 
inglês e sua tradução 
literal é “zangão”. 
Chamados de 
“drone”, eles também 
são conhecidos 
como Unmanned
Aerial Vehicles (UAV).



Um RPAS opera 
como meio 
transversal, aspecto 
que permite seu uso 
por muitos setores 
para maximizar a 
segurança e os 
benefícios. Por outro 
lado, incrementa a 
operacionalidade do 
meio, devido a que 
tem maior facilidade 
para decolar em 
áreas limitadas. 
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Frente ao desenvolvimento de uma
ação realizada por uma pessoa ou por
aeronaves tripuladas, o uso dos RPAS
proporciona as vantagens a seguir:

Maior segurança no âmbito de
trabalho, já que as aeronaves podem
operar em locais considerados
perigosos, sem necessidade de expor
uma pessoa aos riscos derivados da
atividade como, por exemplo, um
incêndio, salvamento marítimo,
espaços confinados, trabalhos em
altura, etc.

A aplicação do RPAS gera menor
impacto ambiental, ao produzir menor
emissão de gases de CO2.
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Os drones são usados também para a
identificação de corrosão, detecção e
análise de fissuras, detecção de derrames
e vazamentos e qualquer outro problema.
Seu uso permite rapidez e eficácia, o que
permite uma interrupção mínima das
operações.

Os drones são capazes de inspecionar
áreas maiores de forma mais eficiente,
em menor tempo e também a menor
custo, o que permite uma maior
frequência nas inspeções e um
reconhecimento mais rápido dos possíveis

problemas.

Os métodos tradicionais costumam ser
arriscados, lentos e custosos, além de
supor o fechamento de carris, o uso de
caminhões guindastes, passarelas, etc.

Outra das possíveis 
aplicações da 
termografia 
mediante drones é a 
inspeção de painéis 
solares. As células 
fotovoltaicas 
danificadas 
costumam ficar a 
maior temperatura 
do que as que 
funcionam 
corretamente, 
portanto, a inspeção 
deve se centrar na 
identificação de 
hotspots.



A inspeção de linhas elétricas com drones
é uma das primeiras aplicações que vêm à
nossa cabeça quando falamos de drones
profissionais. E não é para menos, já que
os grandes suportes, a tensão elétrica,
acessos difíceis e outros fatores poderiam
limitar a realização destas inspeções, mas
são obstáculos superáveis com os drones
atuais.

Os drones evitam que os trabalhadores
subam para a torre e que percorram
grandes distâncias para a execução de
nossos projetos, entregando dados de
maior qualidade ao não correr riscos na
tomada da informação.

As inspeções são agilizadas e são evitados
cortes no fornecimento de energia ao
serem feitas estas tarefas no momento da
execução dos trabalhos.

Seu uso para a supervisão de
infraestruturas, a localização de objetos
em áreas de armazenamento e inclusive o
deslocamento de pacotes começa a ser
mais generalizado.

Sem dúvidas, o futuro do uso dos drones
na produção industrial, especialmente dos
drones voadores, estará marcado por
mudanças relacionadas com os âmbitos
normativos e tecnológicos.

electroners.com 5



MICROCÂMERA
É desenvolvida a microcâmera que 
os nanorrobôs u�lizarão e que tem 
o tamanho de um grão de sal. 

COLMENA

5 minirrobôs fabricados no 
México explorarão a Lua numa 
missão pioneira.

4YFN

O 4YFN se tornou maior por 
números e conteúdo e é 
referencial a nível internacional 
no ecossistema empreendedor.

EMPREENDEDORES

O argentino que participa em 
missões simuladas a Marte e 
que projetou um robô 
aprovado pela Mars Society.

Descubra neste 
número.. .

42
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NANOTECNOLOGIA

Duro como o aço, leve como o 
papel: o novo material 
nanotecnológico. 

MWC 2022

Algumas tendências 
tecnológicas no MWC 2022 e 
4YFN de Barcelona.
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Barcelona confirma um MWC ainda 
tocado pelo Covid, mas com uma 
presencialidade “muito superior”.



Algumas tendências 
tecnológicas no 

MWC 2022 e 4YFN

Neste ano, a edição 2022 do MWC parece
que será algo muito parecido com o que
este evento costumava ser antes da
pandemia.

Num mundo que luta por deixar para trás as
consequências da crise sanitária, que na
indústria eletrônica se percebem em coisas
como o desabastecimento de chips, há
aspectos do futuro para a indústria móvel
que, com certeza, serão debatidos nesta
edição da feira.

Na edição passada, celebrada em junho do 
ano passado, 20.000 pessoas participaram 
do congresso (principalmente locais). Antes 
da pandemia era comum superar os 
100.000 participantes. 

É muito provável, por exemplo, que seja
possível saber mais sobre a tecnologia 6G,
que ainda está na fase de pesquisa, ou
sobre as novas tecnologias de condução
autônoma que estão sendo desenvolvidas.

Será o metaverso algo mais do que uma
promessa do futuro?

Desde que Mark Zuckerberg apresentou
Meta, supostamente convencido de que a
construção de um metaverso é um futuro
que a humanidade demanda, as ações do
Facebook não pararam de cair na bolsa de
valores. Esse é um sinal preocupante do
pouco interesse que os planos de Zuckerberg
representam para os investidores.

No MWC 2022 vamos escutar falar muito de
metaversos (há vida além do Facebook). Será
interessante comprovar quais empresas
mostram um software e um hardware que
tornem realmente promissores estes
universos virtuais.

Embora alguns analistas assinalem que isto
poderia chegar, pelo menos no terreno do
hardware, da empresa que historicamente é
a grande ausente no MWC: a Apple.

electroners.com 9
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O desenvolvimento do potencial
tecnológico das redes 5G.

Quando foram anunciadas as redes 5G, com
elas chegaram as promessas de que muitas
coisas mudariam. Mas a implantação dessas
redes em países como a Argentina continua
sendo um pouco lenta. Dentre outras
coisas, porque não é fácil encontrar
cobertura 5G fora das grandes cidades.

Neste MWC 2022, veremos usos que ainda
não temos certeza de que sairão dos
laboratórios de ideias. Como a telepresença
holográfica devido à tecnologia 5G que será
exibida no estande da Telefónica. Embora
esta empresa também propicie debates
sobre áreas mais práticas que esta
tecnologia pode abrir, como os robôs 5G
para monitorar ambientes industriais.

Apesar de o MWC ser conhecido pelas
inovações em redes móveis, é muito possível
que vejamos na feira uma evolução do
protocolo das redes de Wi-Fi que usamos em
casa e em toda classe de espaços.

O Wi-Fi 7, pela sua velocidade de
transmissão de dados e sua menor latência,
além de sua possibilidade de evitar
interferências, poderia inclusive substituir o
cabo para transmitir dados. Não esqueçamos
que, hoje, para alcançar a máxima largura de
banda, continua sendo necessário usar um
ethernet.

Wi-Fi 7: Um Wi-Fi 
tão rápido que 
pode substituir o 
cabo na suas 
conexões.



Duro como o aço, leve como o 
papel: o novo material 

nanotecnológico. 

O inovador material resiste a um
“bombardeio” supersônico e poderia ser
aplicado no desenvolvimento de blindagens
e outros materiais resistentes a impactos.

As tremendas temperaturas dos reatores de
fusão nuclear ou a conquista do espaço
exterior são campos nos quais o
desenvolvimento de novos materiais passou
a ser uma exigência primordial. E é muito
provável que a resposta esteja na
nanotecnologia, tal como demonstrado pelo
inovador material apresentado
recentemente por um consórcio
conformado pelo MIT e pelo Caltech (o
Instituto Tecnológico da Califórnia) nos EUA,
junto com a ETH Zürich, na Suíça.

A principal propriedade desse novo material
é sua grande resistência combinada com
uma leveza inédita. Concretamente, os
pesquisadores assinalam que será muito
mais resistente que o Kevlar ou que o aço, o
que permi�rá ser utilizado em roupas de
proteção ou em revestimentos de objetos e
estruturas.

Para isso, procuraram um design com
padrões de nanocarbono que outorgam
resistência ao material, uma técnica
conhecida como nanoarquitetura.
Posteriormente, foi levado para o
laboratório para ser submetido a um
inclemente bombardeio de micropartículas à
velocidade do som.

A estrutura do material foi criada por meio
de uma técnica de litografia de dois fótons.
Fundamentalmente, trata-se de usar uma
luz laser para solidificar uma resina
fotossensível, produzindo a estrutura
desejada.

O resultado é uma espécie de cota de malha
microscópica com uma estrutura conhecida
como tetradecaedro, um poliedro de
catorze faces. Este tipo de geometria tinha
sido utilizado antigamente em espumas
mitigadoras de energia.

electroners.com 11
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Uma vez desenvolvida esta
nanoarquitetura, foi comprovada sua
resistência aos impactos no laboratório do
Caltech. O “canhão” utilizado foi um laser
ultrarrápido projetado sobre uma lâmina de
cristal com uma fina camada de ouro que,
por sua vez, estava revestida com
micropartículas de óxido de silício.

Os pesquisadores gravaram os impactos
com uma câmera de alta velocidade e a
nanoarquitetura demonstrou resistir aos
impactos se deformando e se compactando
na área afetada. E, quanto mais denso era o
material, melhor resistia às par�culas
supersônicas.

Os testes foram 
realizados com 
micropartículas 
lançadas sobre uma 
amostra de uma 
grossura inferior à 
de um cabelo 
humano, mas os 
princípios físicos 
são os mesmos 
aplicados na 
modelização dos 
impactos de 
meteoritos em 
grande escala.

15 um
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A solução para Machine Vision da 
Microchip Technology

O EQCO125X40 é um transmissor/receptor CoaXPress 2.0 com equalizador integrado, CDR e 
controlador de cabo. Ele foi projetado para transmitir/receber sinais em um único cabo ou num par de 

tracks de PCB. 



INGUN -

Kits de teste / Pontas de teste / Acessórios de ampliação - Modulares, 
robustos e de processamento seguro.

A forma simples de fazer testes!

ingun.com



INGUN a nível mundial: 
“Parceiro para a tecnologia do 

futuro” na América do Sul

Com a maior variedade de pontas de teste de
alta qualidade para provar componentes
elétricos e eletrônicos, bem como fornecedor
para a ampliação de mesas de teste, a INGUN
se desenvolveu até se tornar a empresa líder
no mercado e líder tecnológica na tecnologia
de testes.

Mais de 400 funcionários garantem soluções
de teste absolutamente confiáveis e
adaptadas individualmente para cada cliente
em setores exigentes como a indústria
automotiva, a tecnologia médica ou as
telecomunicações: com distribuição em 50
países do mundo todo.

A marca INGUN representa desde quase
meio século uma tecnologia de teste
inovadora e eficiente feita na Alemanha. A
empresa, fundada em 1971, oferece para
seus clientes da indústria automotiva, a
indústria aeronáutica e espacial e a eletrônica
de entretenimento, bem como para muitos
outros setores, soluções para um controle
rápido e confiável de qualidade de
componentes elétricos e eletrônicos.

Muitos smartphones, carros ou turbinas
eólicas devem sua eficiência e confiabilidade
também à tecnologia de teste da INGUN.

Precursora das megatendências tecnológicas:

Como “parceira para a tecnologia do futuro”,
a INGUN apoia ativamente seus clientes nas
tecnologias mais avançadas, como o padrão
5G ou a mobilidade elétrica e fomenta,
especialmente mediante uma colaboração
estreita a partir da fase de desenvolvimento,
as tendências como a miniaturização, em
constante crescimento, dos componentes
elétricos.

electroners.com 15



A alta dinâmica neste âmbito produziu nas
décadas passadas uma enorme variedade de
pontas de teste e mesas de teste e a INGUN
gerou o objetivo de proporcionar uma
solução ótima para o cliente em contato
estreito com ele: 400 funcionários em 23
sedes do mundo todo garantem a
proximidade com o cliente e soluções que se
adaptam exatamente para uma grande
variedade de diferentes aplicações.

A versão fácil dos testes 

Com um perfil de rendimento melhorado, a
empresa foca claramente nas suas principais
competências: o desenvolvimento, produção
e comercialização de componentes de teste
bem pensados para todas as exigências de
teste.
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De maneira consequente, foi externalizada a
ampliação individual de mesas de teste: A
INGUN foca na sua gama de produtos
fundamentais, com as três colunas: kits para
testes, acessórios adicionais e pontas de
teste.

“Queremos fazer com que os testes sejam os
mais fáceis possíveis para nossos clientes”,
explica Jochen Müller, Diretor Geral da
INGUN. “Por isso, oferecemos soluções
inovadoras, modulares e exatas.

Os clientes não só recebem todos os
componentes de teste de um único
fornecedor, mas também uma assessoria
individual e um desenvolvimento de produtos
que se adapta perfeitamente.

Dessa maneira, conseguimos um contato e
uma união seguros do ponto de teste ao
sistema de testes e contribuímos à
confiabilidade e robustez das tecnologias
mais avançadas.”



Filial própria, estoque local e know-how 
técnico na América do Sul

Mais uma estação na constante
concretização da estratégia de
internacionalização da INGUN foi a
fundação de uma filial perto de São Paulo,
no Brasil. Nosso Diretor da sede, Lucas
Nabuco, é desde 01/01/2020 o principal
responsável pelo mercado da América do
Sul e atende com sua equipe diretamente
os clientes a nível local. Ele é a pessoa de
contato para a empresa e o suporte técnico.

Para fortalecer nossa visão como empresa -
parceiro para a tecnologia do futuro- a
INGUN vem trabalhando arduamente para
ser o primeiro interlocutor para os clientes
quando eles requerem uma solução para
um desafio de testes. O objetivo da INGUN
Brasil é apoiar os clientes com um estoque
local e know-how técnico.

No que tange aos seus objetivos, Lucas
Nabuco menciona os seguintes: “Trabalhar
como parceiro e fornecedor premium de
soluções de teste de alta qualidade para
nossos clientes.

Nossos slogans locais são: TEAMWORK &
NEVER GIVE UP, o trabalho em equipe, a
competência e a confiabilidade são
essenciais para o sucesso em um mercado
extremamente competitivo.”

Mais know-how diretamente no website

Também vale a pena visitar o novo setor
Conhecimentos: O glossário da INGUN
contém todas as definições relevantes da
área da tecnologia de teste, explicadas de
maneira simples e compreensível.

Vídeos e tutoriais transmitem os
conhecimentos relacionados com as
aplicações e com o setor a respeito dos kits
para fixturas, as pontas de teste e os
acessórios adicionais da INGUN. E por último,
mas não menos importante, o Blog “INGUN
Tech Talk” informa os leitores sobre temas,
aplicações e produtos relacionados com o
mundo da tecnologia de teste da INGUN e
mais.
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Muio mais que dispositivos 
conectados. 

IoTDAY®
GUADALAJARA

electroners®

iotdayla.com 2022

Evento ao VIVO em GDL, MX.
Reserve seu lugar.

18 
MAR

Patrocinado por

PRÉ-VENDA DE TICKETS
US$ 50 .- FINAL

Patrocinadores do evento

Oferta válida para os primeiros 50 
assinantes. Preço regular  US$ 99.- FINAL
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Patrocinado porSensores, cartões e módulos para a indústria.

Soluções 
confiáveis para a 
indústria 
farmacêutica. 
Otimize suas operações com sensores
e módulos especializados.

Microchip
Microchip Technology 
MTCH1010 Evaluation Kit 
is an easy-to-use single-
button touch turnkey 
solution.

ROHM
ROHM Semicondutor 
BM1390GLV-Z Pressure 
Sensor IC.

Kyocera 
Kyocera AVX SMD Aluminum 
Hybrid Capacitors offer a 
10µF to 560µF capacitance 
range 



4YFN - um evento 
imprescindível no ecossistema 

empreendedor do mundo

O 4YFN ("dentro de 4 anos"), considerado o

irmão caçula do MWC (Mobile World

Congress), que é celebrado em Barcelona
desde 2014, alcançou a marca de 21.000
visitantes, vindos de 136 países diferentes e
600 startups expositoras (200 do Estado e
120 catalãs), o que supõe um crescimento
exponencial. Com 2.300 participantes e
apenas 20 startups nos seus inícios, hoje
consolida-se como plataforma de conexão
entre empreendedores, empresas
emergentes e investidores.

O 4YFN apresenta várias características que,
se pensarmos bem nelas, também podemos
encontrá-las em startups de sucesso. Por um
lado, sua localização: Barcelona é
reconhecida, segundo todos os estudos,
entre as cinco primeiras cidades de startups
na Europa e a marca Barcelona está se
reforçando com a implantação de grandes
corporações (que no seu início foram
startups) como Facebook, Amazon ou
Airbnb.

Por outro lado, seu crescimento: a
quantidade de participantes e expositores,
bem como as atividades (palestras,
programas, prêmios, etc.) e as facilidades de
networking que são geradas são
exponenciais.

Também é necessário salientar sua
internacionalização: aqui participam pessoas
de 136 países durante os dias que dura o
evento e os expositores nas palestras e
eventos são referenciais globais nas suas
matérias.

Finalmente, seu conteúdo: em cada edição
está presente o empreendimento, o talento
e a inovação (incluindo os agentes que o
propiciam, as startups, aceleradoras,
instituições e os venture capital)

electroners.com 21

O 4YFN se tornou maior por números e conteúdo e é referencial a nível 
internacional no ecossistema empreendedor.



Estes aspectos fazem com que o 4YFN seja
um evento consolidado e referencial
internacional no ecossistema empreendedor,
que con�nuará se desenvolvendo de forma
independente ao MWC, porque se tornou
maior.

Os corredores da feira 4YFN transbordaram
paixão e criatividade com os diferentes
empreendedores que procuram disseminar
seu projeto, alianças e acordos e/ou
financiamento; e e ́ possível notar a mesma
forma de fazer que anos atrás usaram
referenciais como Steve Jobs, Jeff Bezos, etc,
porque se trata do congresso das empresas
do futuro, e também porque a cada ano são
geradas novas empresas, que serão
relevantes no futuro mapa econômico.

22



As atuais corporações e seus quadros
diretivos, em todos os setores e
âmbitos, devem estar muito presentes
para fazer parte do ecossistema e se
influenciar pelas qualidades e
capacidades que fornecerão às suas
organizações, que deverão se
transformar no mundo digital que já
está presente em nossas vidas e
sociedade.

Neste ano, a 4FYN será realizada entre
28 de fevereiro e 3 de março em
Barcelona.

Prêmios 4YFN 2022

Os 4YFN Awards são uma competição
global de startups com o objetivo de
encontrar as melhores startups digitais do
mundo todo. É o máximo reconhecimento
oficial oferecido exclusivamente para
startups durante o MWC Barcelona 2022.

electroners.com 23



MICROSIDE apresenta XIDE: uma 
plataforma de hardware modular 

projetada para integrar projetos de 
IoT em menos de 24 h. 

A Internet das coisas (IoT) evolui rapidamente

fomentando novas ideias de soluções todos os

dias.

Para atender estas demandas, as empresas de

design devem investir uma quantidade

considerável de recursos técnicos e tempo ao

integrar estas soluções de forma tradicional.

Nesse sentido, são requeridas plataformas de

desenvolvimento flexíveis e personalizáveis,

tanto de hardware como de software, que

permitam a criação rápida de protótipos, bem

como a segurança para proteger a integridade

dos aplicativos e a privacidade dos dados

transmitidos.

A Microside lança a plataforma XIDE®,

integrada por módulos X-Node e cartões de

expansão X-Board, com os quais é possível

avaliar de maneira rápida e simples sensores,

periféricos e módulos de comunicação para

integrar soluções Iot de forma imediata e com

custos acessíveis.

O design da XIDE® é sustentado pela

metodologia Low-code/No-code

(desenvolvimento de aplicativos sem código

ou com pouco uso dele), o qual permite que

tanto engenheiros especializados em design

de hardware, bem como makers e estudantes

possam usá-lo, já que não requerem

ferramentas especiais nem conhecimentos

avançados de hardware e de software.

XIDE® tem os padrões de conectividade

mikroBUSTM da Mikroelectronica, bem como

Qwiic® da Sparkfun, o que permite que seja

compa�vel com um ecossistema grande de

cartões de desenvolvimento e plataformas de

hardware.

electroners.com 24
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Os módulos X-Node são SOM
(System on Modules) integrados com
sensores, atuadores e módulos de
comunicação, bem como um
microcontrolador ATtiny® da
Microchip, o qual funciona como
“controlador dedicado” e pode ser
programado com o IDE da Arduino
ou MPLAB® XC da Microchip. É
possível monitorar ou controlar cada X-
Node mediante o envio de comandos
simples através das portas de comunicação
serial UART e I2C.

A Microside Technology é uma empresa
orgulhosamente mexicana voltada ao
design e produção de soluções tecnológicas
em IoT e Indústria 4.0 para a América
Latina.

Em colaboração com 
nosso parceiro de 
negócios, Connectory® 
Guadalajara, temos 
desenvolvido o módulo X-
NODE IAQ para medições 
do meio ambiente, 
baseado no sensor 
BME688 da Bosch 
Sensortec®, o primeiro 
sensor com inteligência 
artificial (AI) com alta 
linearidade e precisão.



Soluções de 
microchip 
tolerantes à 
radiação





Um encontro de líderes de 
inovação e tecnologia. Abril 
2022. Buenos Aires.

Todas as 
novidades da 
indústria em 
um único 
local. Um 
espaço de 
networking e 
negócios. IoT 
DAY 2022. 
Buenos Aires. 
AR.



IoT DAY 
Buenos Aires.  
Abri l  2022

A Câmara Argentina de 
IoT está trabalhando 
arduamente para o 
desenvolvimento de IoT 
na Argentina. Dessa 
maneira, devido à 
comemoração do Dia 
Internacional de IoT, na 
próxima sexta-feira, 8 de 
abril de 2022, 
comemoraremos o IoT 
Day. 

O objetivo desse evento 
é oferecer a 
possibilidade de interagir 
com autoridades, 
imprensa, importantes 
empresas e PMEs, quem 
está trabalhando nessa 
nova indústria, 
favorecendo, assim, 
ótimas oportunidades de 
negócios. 

O IoT Day é um evento 
intensivo de networking 
sobre as últimas 
novidades e aplicações de 
IoT na região. Aulas 
práticas e demonstrações 
são realizadas para 
diferentes indústrias.

SEXTA-FEIRA 08.04 | IoT 
Day 2022 no Salão PALAIS 
ROUGE, localizado na rua 
Jerónimo Salguero 1441, 
Cidade de Buenos Aires.

iot.org.ar
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O  e v e n t o  I oT  e  
n e t w o r k i n g  q u e  
e s t á  d e n t r o  d o s  
m a i s  i m p o r t a n t e s  
d o  p a í s .



FAÇA PARTE DA COMUNIDADE DE 
INOVAÇÃO MAIS IMPORTANTE DE JALISCO 

Somos um espaço de cocriação conformado por uma comunidade de empreendedores, startups, 
corporativos, universidades e governo focada em impulsionar a inovação em todas as indústrias.

Visite Connectory
Agende um tour e 
visite seu próximo 
local de trabalho em 
Guadalajara.

guadalajaraconnectory.com



Projeto Colmena: 5 minirrobôs 
fabricados no México 
explorarão a Lua numa 

missão pioneira.

Foram projetados pela UNAM e viajarão à Lua
no final de 2022. Eles têm 22 cm de diâmetro
e estão projetados para trabalhar juntos
como um único ente.

Cinco pequenos robôs projetados e
fabricados no México decolarão para a Lua
no final deste ano como parte de uma missão
científica pioneira que prevê que os robôs de
duas rodas percorram a superfície lunar
enquanto realizam sofisticadas medições.

Os chamados nanorrobôs, desenvolvidos por
pesquisadores da Universidad Nacional
Autonoma de México (UNAM), trabalharão
juntos como um enxame de abelhas, afirmou
para a Reuters o cientista principal do
projeto, uma vez que façam a viagem de
quase 386.000 quilômetros da Terra em um
foguete da empresa americana Astrobotic
Technology.

A missão está preparada para ser lançada em
um foguete Vulcan da United Launch Alliance
e seria a primeira nave espacial americana em
pousar na Lua em quase 50 anos.

“Isto é uma pequena missão, na qual vamos a
provar o conceito, mas depois faremos outras
missões à Lua primeiro e aos asteroides
depois”, disse Gustavo Medina Tanco, um
cientista da UNAM que conduz o projeto
Colmena.

Medina Tanco explicou que os robôs, feitos
de aço inoxidável, ligas de titânio e alumínio
de grau espacial, estão equipados para
coletar minerais lunares que poderiam ser
úteis na futura mineração espacial.

Numa recente visita ao laboratório de
instrumentos espaciais da UNAM, os
membros da equipe do Colmena provaram
um dispositivo de lançamento para os robôs
em forma de disco de quase 12 centímetros
de diâmetro, que foram projetados para se
comunicar entre eles e com um centro de
comando na Terra.
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Durante sua missão de um mês de duração, 
os nanorrobôs farão pela primeira vez 
medições da temperatura do plasma lunar, 
eletromagnéticas e do tamanho das partículas 
do regolito (todo o material solto da 
superfície lunar), conforme um artigo da 
UNAM sobre o projeto publicado a inícios 
deste mês.

O lançamento dos robôs tem previsão para 
2022 no módulo de pouso Peregrine da 
Astrobotic, desenvolvido originalmente pelo 
Lunar-X-Prize do Google.
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Medina Tanco se mostrou orgulhoso pela 
próxima missão, da qual também participam 
200 estudantes de engenharia, �sica, 
matemáticas e química. 

“Ninguém fez isso nunca”, afirmou o cientista. 
“E quando falo ninguém, é ninguém, não só o 
México”, salientou.

“Podemos ter um diferencial de tecnologia 
para oferecer, para cooperar 
internacionalmente, para participar de 
grandes ’joint ventures’ que vão explorar 
minerais ou fazer exploração científica”, 
considerou.



Falamos com Alina 
Tomaszkiewicz da Quectel 
sobre as MASTER Classes

Uma conversa cara a cara com a cofundadora das MASTER Classes, o 
programa bem-sucedido de treinamento técnico da Quectel a nível 

mundial.

Dessa vez, falamos com Alina Tomaszkiewicz.

Ela se desempenha como Global Marketing

Communication Manager na Quectel e é

encarregada de um programa de treinamento

chamado de Master Classes. Alina, que bom

ter você conosco hoje! E seja bem-vinda a

Techtalks.

Para começar, talvez seria interessante que

você conte para nós o que é isso das master

classes.

As Master Classes tinham começado na

Europa, mas com o intuito de atender os

mercados globais.

A Quectel contrata centenas de engenheiros a

nível mundial e eles no seu trabalho diário

resolvem milhares de problemas que nossos

clientes encontram enquanto tentam

comercializar seus produtos.

Isso foi uma inspiração para nós, para criar

uma série de webinars técnicos durante os

quais nossos especialistas podem compartilhar

seu conhecimento, truques e dicas, como

otimizar, maximizar, melhorar os processos de

implantação dos produtos, mas também para

compartilhar conhecimentos sobre diferentes

tecnologias e o futuro do mercado.
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Techtalks



Acreditamos que as novas tecnologias e a

inovação possam mudar a vida das pessoas

para melhor. Essa também é nossa forma de

devolver para a sociedade o que nós como

empresa global podemos oferecer:

conhecimento, apoio e educação.

Muito interessante, Alina, e especialmente

isso que você comenta que são aulas ou

sessões de treinamento de certa forma

globais, que a Quectel replica na América,

Europa, Ásia e agora também na América

Latina.

A pergunta é se essas aulas são ministradas
por professores locais ou em idioma
espanhol ou em inglês e também como é o
desenvolvimento detalhado dessas sessões.

É assim mesmo, Quectel Master Classes é
uma série de webinars global. Começamos
em inglês, mas o objetivo é apoiar os
negócios locais e por isso nossas master
classes na América Latina são em espanhol e
apresentadas por especialistas locais.
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A Quectel tem planejadas mais de 30
MASTER Classes a nível global para 2022.
Em todas elas é oferecida uma
certificação oficial da Quectel após
completar uma prova integradora. Na
América Latina as aulas estão disponíveis
em espanhol e português.

Todos os eventos de MASTER Classes são
gratuitos, mas requerem inscrição prévia
no website da Quectel.

Alina nos contava sobre o dinamismo do
mercado, a Quectel atualmente oferece
módulos de comunicações, antenas,
serviços relacionados com IoT e
treinamentos. Não deixe de acessar o
LinkedIn ou o website da Quectel para
ficar atualizado com os lançamentos mais
novos.
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Apresentamos o mais avançado em 
nossa série de webinars técnicos 

Quectel MASTER Classes
A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos impulsiona a acelerar a inovação em 

IoT. Somos uma organização altamente voltada ao cliente.

Neste 29 de março, não perca a MASTER 
Class mundial da Quectel junto com a 
Microsoft e a Tartabit. Transmissão em 
inglês com tradução simultânea para o 
espanhol e português.



Pills&Care, um inovador 
sistema de armazenamento e 
entrega de medicamentos, 
que recebeu dois prêmios 
internacionais de design.

Pills&Care é um sistema inovador e robusto
de armazenamento e entrega de
medicamentos que permite a famílias e
instituições conduzir e controlar a
administração de comprimidos de forma
automática e segura.

O dispositivo possibilita armazenar e
entregar diferentes tipos de comprimidos e
permite programar completamente as
rotinas de entrega de um app durante o
processo de enchimento.

No momento indicado, o paciente receberá
um alerta no dispensador ou na sua pulseira
RFID e quando ele se aproximar do
dispositivo, este abrirá sua porta lateral e
permitirá retirar o compartimento
correspondente.

A tampa superior só pode se abrir usando
uma chave, o que garante que o paciente
não será capaz de acessar o resto do
conteúdo. Em caso de uma abertura forçada,
um alerta será enviado para a pessoa
responsável.

O produto foi desenvolvido inicialmente pela
própria equipe da marca e teve que ser
completamente projetado de volta antes da
sua fabricação em grande escala e saída ao
mercado global. Para isso, colaboraram com a
Proyector para a realização do design
industrial e com a Focus para a engenharia
elétrica. O trabalho entre a marca e as duas
empresas esteve caracterizado pela
colaboração estreita, o que possibilitou definir
todas as características e atributos do
produto, de forma holística e equilibrada.

O dispositivo dispensador tem uma linguagem
de design diferente que dialoga tanto com o
ambiente da casa como com os ambientes
hospitalares. Ele apresenta uma aparência
familiar e atrativa, com um caráter
tecnológico sutil, mas evidente. Todas as
partes e mecanismos foram definidos com
precisão, enquanto o produto se preparava
para ser fabricado em série. A ensamblagem e
as dimensões gerais foram otimizadas,
conseguindo um produto prático, compacto e
resistente.
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Este produto é o resultado de vários
meses de trabalho nos quais o dispositivo
existente foi reprojetado para sua
produção em série. Conforme Joaquín
Uribe, CEO da Proyector, “começamos
por definir uma nova linguagem de
produto que ajudará a diferenciar e
posicionar a marca no mercado, com
base numa profunda análise do contexto
e da concorrência.

Otimizamos e aperfeiçoamos o formato,
a quantidade de peças e a montagem
final. Resolvemos de forma eficaz a
complexa interação de elementos
eletrônicos e mecânicos, para facilitar
sua montagem e ensamblagem.”
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O produto recebeu 
recentemente dois 
prêmios nos 
International 
Design Awards 
2021: Silver in 
Design for Elders e 
Bronze in Design
for Society. Mais 
informações no 
website da 
Proyector.
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O argentino que participa em 
missões simuladas a Marte e 

que projetou um robô aprovado 
pela Mars Society.

Parece contraditório, mas foi a partir da sua
curiosidade por um microscópio para
observar o mais mínimo que Marcos Bruno
conseguiu se reencontrar com o seu sonho
de ser astronauta e explorar o universo.
“Moro em Luján de Cuyo, Mendoza”, um
lugar que muitos considerariam uma
cidadezinha.

“Desde criança, sempre tive fascínio pelo
espaço, uma paixão que alimentava lendo
Julio Verne, Carl Sagan, Stephen Hawking.
Mas, com os anos, isso foi se diluindo. Acho
que é algo que acontece com muitas
pessoas quando olham para sua realidade e
acreditam que isso seria impossível.

Felizmente, em um momento eu mudei e
entendi que ali fora tinha um mundo de
oportunidades.

Que as portas não estavam fechadas, e sim
entreabertas. E comecei a bater essas
portas para ver o que acontecia”, relata
Marcos Bruno, que cofundou uma empresa
bem-sucedida de Data Science e Business
Intelligence mas, em forma paralela, foi
convocado várias vezes para participar em
missões simuladas para Marte.

Como um jovem de Mendoza chegou a
passar semanas inteiras no meio do deserto
de Utah, Estados Unidos, usando um traje
de astronauta e realizando todo tipo de
experimentos relacionados com testar as
chances de sobrevivência no planeta
vermelho? Voltemos ao microscópio.
Marcos tinha 20 anos “e nada para colocar
no seu currículo” quando, com um amigo,
assistiram a palestra TED do cientista Manu
Prakash, professor na Universidade de
Stanford, na qual apresentava seu
foldoscope:
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Marcos Bruno, de 26 anos, é um astronauta análogo e empreendedor: seu 
novo projeto viajará abordo de um satélite.
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Um microscópio de papel cuja fabricação 
custa menos de um dólar e é 100% funcional. 
“Imaginamos o potencial desse foldoscope 
tão barato e fácil de usar no diagnóstico de 
câncer cervical, enviamos um e-mail para 
Manu e, inacreditavelmente, ele nos convidou 
para Stanford para tratar de executar nossa 
ideia. Essa primeira porta foi o clique que 
mudou tudo. 

Enquanto isso, ele experimentou com 
robótica, impressão 3D, programação e IA. 
Dessa maneira, ele fez parte da equipe que 
projetou o DAMTR, um robô capaz de operar 
em Marte. A sua estréia como astronauta 
análogo (quer dizer, como parte da equipe de 
cientistas e engenheiros que fazem 
experimentos na Terra, simulando condições 
e desafios reais do espaço) aconteceu em 
2016, junto à Mars Society. Em 2019 
participou de outra simulação, dessa vez de 
ILMAH, centro financiado pela NASA. 

“Fizemos testes de todo �po, desde explorar 
as possibilidades de nos deslocar com novos 
trajes espaciais até medir nossas ondas
cerebrais e fazer ioga antes de dormir para 
estudar nossos níveis de descanso, fadiga e 
tontura. Tudo isso é chave para entender os 
desafios que enfrentarão os futuros 
astronautas em Marte”

Marcos fez parceria com dois amigos para 
criar a Merovingian Data, uma startup que 
trabalha para “descobrir o potencial oculto 
que têm as organizações e explorar através 
do poder dos dados” (desembarcará este ano 
nos EUA), participou em uma expedição no 
Golfo de México que “me fez sentir mais 
medo do que nunca” e esquentou motores 
para seu novo projeto espacial: um 
experimento que viajará abordo de um 
satélite Satellogic.



Do tamanho de um grão de 
sal, a nova câmera oferece 
uma resolução e uma 
claridade de imagem inéditas 
em dispositivos desse 
tamanho.

É desenvolvida a 
microcâmera que 
utilizarão os nanorrobôs.



A nanorrobótica, como 
acontece com o 
grafeno, é um termo 
que leva anos na boca 
dos pesquisadores, mas 
ainda não explodiu a 
escala de produção 
industrial.

Todo o mundo sabe do 
seu potencial, mas os 
obstáculos técnicos 
continuam ali. 
Felizmente, a pesquisa 
avança a passo firme.

O último invento que 
permitiria dar um pulo 
gigante aos robôs mais 
minúsculos do mundo é 
uma câmera que tem o 
tamanho de um grão de 
sal.

Imagine por um 
momento que, em vez 
de utilizar um aparatoso 
TAC ou uma intrusiva 
endoscopia, será 
suficiente com um robô 
quase invisível que 
inspecionasse suas 
artérias ou os cantos 
mais inacessíveis do seu 
coração. 

Ela tem o tamanho de 
um grão de sal e 
funciona de uma forma 
radicalmente diferente 
das lentes tradicionais. 

Os inventores desse 
novo dispositivo 
afirmam que a 
qualidade da imagem é 
semelhante à de uma 
câmera com um 
tamanho 500.000 vezes 
maior. 
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Uma 
combinação de 
hardware e  
software 
baseado em 
redes neurais .   



conCompre     Confiança 
mouser.com/new

Os mais novos produtos
em estoque


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44

