
Terminais Inteligentes



Fundada em 1987

Atua em todo o Brasil e no 
exterior
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Concepção, 
implantação e 
manutenção de

Soluções Integradas 
de Tecnologias de 
Automação



GEMED

Gestão da Produção

Notificação de Falhas

Gestão Metrológica

Planejamento e
Logística Operacional

Controle de NCControladores 
Programáveis

Projetos Turn 
key

Sistemas 
Supervisórios

Retrofit

GEAUT

Treinamentos

UNIDADES DE NEGÓCIOS



Digitalização 3D Laser/ 
Gestão de Ativos

Inteligência 
Artificial

IIoT
Sensores status de 
válvulas, vibração e 

temperatura

Integridade de 
Sistemas Elétricos

GETEC

IIoT
Smart Wearables

GELOG

Controle de 
Inventário Tanques

Interface com ERP

Operação 
Automatizada

Controle de 
Filas

Agendamento

UNIDADES DE NEGÓCIOS





FLAVIO DO NASCIMENTO CAMPOS







Olá!
Qual a placa do caminhão 
que fará o carregamento?







5G





DECK DE SOLUÇÕES DIGITAIS 
INTEGRADAS 



Sensores IIoT
Status de válvulas, 

vibração e temperatura

Digitalização 3D
Laser + Gestão 

de Ativos

Inteligência
Artificial

IIoT
Smart Wearables

DECK DE SOLUÇÕES DIGITAIS 
INTEGRADAS 

Terminal 4.0



Sinais Vitais e Ergonomia do trabalhador

Alertas de Proximidade de Veículos

Monitoramento de atividades e presença no local

Ambientes Perigosos & Sistema de Avisos

Segurança do Trabalhador & Trabalhador Solitário

Melhore a eficiência do trabalhador e a produtividade das operações

Localização do trabalhador

Rastreie o movimento em um local ou local de fábrica para melhorar os processos.

Usando sensores de terceiros; alerta acionado por ruído excessivo, calor, gás, vibração e muito mais.

Veículos em movimento em fábricas e armazéns, canteiros de obras e trabalhos de escavação.

Recursos de vigilância de trabalhador solitário, SOS e alerta de pânico com mensagens para supervisor e confirmações

Registrar e monitorar a presença de funcionários contratados no local.

Monitore a frequência cardíaca, pressão, temperatura, posições de elevação e postura dos trabalhadores usando 
sensores de terceiros.

Registrar e monitorar a presença de funcionários e contratados no local.

ECOSSISTEMA EM ÚNICA PLATAFORMA



Inteligente:
Smart Hub unifica a 
comunicação mantém
análise em tempo real 
& resposta

Agnóstico:
Integra com sensores de 
fabricantes lideres

Conectado:
Smart Garment e Smart 
Hub Solutions conecta
sensores a uma
Plataforma Central de 
Dados

Ruído

Localização

Vibração

Temp.

COLETA DE DADOS PLATAFORMA

TRABALHADOR 
CONECTADO

Rede Publica: LTE, NB-IIoT
Rede Privada: pLTE,LoRa*

Ativação dos Aplicativos
Coleta de Dados & 
Processamento
Gestão de Dispositivos
Amazon Web Services

Painel único exibindo 
informações em tempo 
real sobre o local da 
planta e o status de 
todos os trabalhadores 
conectados.

Dados agregados de 
uma variedade de 
dispositivos para criar 
um banco de dados 
de segurança do 
trabalhador.

O PRODUTO

Estruture o local de trabalho com 
maior visibilidade de saúde e 
segurança por meio de uma 
plataforma conectada de múltiplos 
sensores:

• Rastreie a saúde e segurança do 
trabalhador em tempo real

• Insights de dados em tempo real
• Visibilidade de 360 graus em um 

único painel





ÓCULOS 
REALIDADE 
AUMENTADA



OTIMIZE recursos, 
REDUZA CUSTOS E 
AUMENTE EFICIÊNCIA 
Operacional:

• Reduza custos com 
Viagens

• Suporte Remoto em
real-time

• Aumente a 
segurança

• Redução de horas de 
trabalho

• Digitalize Processos
e Check Lists

• Ação e comandos
com mãos livres e 
focadas nas tarefas



Relatórios
Digitais

Suporte Remoto



TREINAMENTO 360º

Capture o ambiente real com fotos e vídeos 360º e crie treinamentos personalizados.

Construa o storytelling do seu
treinamento / operação com o
apoio de ferramentas como:
hotspots, quiz de perguntas e
respostas, cards informativos,
cards demarcando as etapas do
treinamento, pontuação, videos,
animações, trilha sonora e mais.

Aplicações

• Segurança
• Meio Ambiente
• Operações
• Manutenção
• Integração
• Vendas
• Mkt de Produto
• Processos

Personalize todas as etapas do treinamento com a interatividade do ambiente real. 

Compatibilidade:

https://www.cenariovr.com/case-studies/cenariovr-case-studies.html

https://www.cenariovr.com/case-studies/cenariovr-case-studies.html


DETECÇÃO & DIREÇÃO 360°DETECTA TENSÃO & 
CORRENTE

AJUSTE DE SENSIBILIDADE 
CUSTOMIZÁVEL



FUNÇÕES PRIMÁRIAS
- Identificar condutores vivos.

- Detectar tensão residual ou induzida. 

- Encontrar linhas energizadas subterrâneas ou atrás de materiais não 
ferrosos.

- Detectar ameaças energizadas após acidentes, desastres e quedas de 
energia.

ESPECIFICAÇÕES
• Dimensões 88.9 mm x 30.48 mm x 10.16 mm) - Peso: 14.2 g

• Alimentação

• Bateria recarregável de polímero de lítio (LiPo) (3,7 V, 250 mAh). 
A taxa de descarga varia dependendo do número de alertas, a 
carga completa pode durar mais de 10 dias (mais de 80 horas)

• Carregamento normalmente chega a 100% em 1,5 horas cabo 
Micro USB 2.0 Tipo B (carregador de 5 V) 

• Acurácia Direcional da Fonte Emissora: Aproximadamente ±20°

• Sensibilidade de Detecção Sete níveis de sensibilidade + modo 
Smart Adaptive

• Frequencia de Operação 50 Hz e 60 Hz opções disponiveis

• Condições de Operação -20°C to 60°C (-4°F to 140°F): 

• Classificação de Resistência a Água IP-67

• Range de Detecção

• Modelo de alta tensão: 2400VAC-35kVAC Linha RMS para 
neutro, até 500 kVAC

• Modelo de baixa tensão: 120 VAC - 2.400 VAC RMS Linha para 
neutro

• * As distâncias de detecção variam dependendo das condições, 
configurações e modelo. 

• Invólucro (Policarbonato)

• Retardante de chama: reconhecimento UL 94 V-0 a 1,5 mm

• Força elétrica (IEC 60243-1): 35kV / mm

• Resistividade de volume elétrico (IEC 60093): 1,0E + 14 ohms * m 

• Certificações CE (ROHS, WEEE, 2006/66/EU Battery Directive)



3D LASER 
SOLUTION

Especialistas em processos de 
digitalização, nas instalações da 
indústria de petróleo e gás, usando
moderna tecnologia de mapeamento
3D de sites para análise, modelagem
e documentação.



ANÁLISE DE TANQUES

Mapa de 
Gradiente

Verticalidade 
do Casco

Deflexão 
Radial



Gestão de Ativos

Gerenciamento de 
Manutenção

SMS

Finanças

Gerenciamento de 
Documentos

Gestão da Qualidade

Sistema de Permissão e 
Ordem de Trabalho

Agendamento

Um banco de dados de informações 
sobre cada um de seus ativos, pode 
conter informações básicas, como 
número de identificação exclusivo, 
descrição, número de série, localização, 
marca, modelo e fornecedor. Ou o 
gerente de ativos pode até manter 
detalhes avançados, incluindo 
manutenção, finanças e documentação

GESTÃO 
DE ATIVOS



BENEFÍCIOS
Enterprise Asset Management

Planejamento de 
Manutenção

Near Field 
Communication 

(NFC) tags

Modelagem 3D 
(Digital Twin)

Busca de Ativos



SENSORES 
IIoT
WIRELESS

• Status Válvula
• Vibração
• Temperatura



SENSORES IIoT

O Sensor de Temperatura possui um termopar com 
fio e usa inteligência integrada para determinar os 
valores médios em escalas de tempo determinadas 
pelo usuário para fornecer informações que podem 
ser usadas diretamente nos sistemas existentes. O 
dispositivo pode ser conectado a instalações 
existentes e monitora mudanças ou extremos 
absolutos de temperatura. Ao monitorar isso em 
uma variedade de locais, os insights podem 
beneficiar positivamente as operações. Com o 
termopar com fio, temperaturas extremamente 
baixas podem ser medidas (-270 ° C), como 
hidrogênio ou altas temperaturas (1700 ° C) que são 
encontradas dentro dos fornos, e tudo o que está 
entre eles.

O Sensor de Temperatura de Superfície pode ser 
instalado / montado usando vários métodos, desde 
seus ímãs embutidos (para fácil colocação em 
metais ferrosos), abraçadeiras de banda ou em 
suporte (para casos de uso específicos disponíveis).

O Sensor de Vibração envia alertas aos engenheiros 
de manutenção, assim que ativos, como motores, 
correias transportadoras e bombas começam a 
falhar. Este define um gatilho quando há uma 
mudança de frequência na vibração ou quando os 
dados saem das faixas normais de operação. Um 
engenheiro é alertado para verificar este ativo para 
evitar falhas ou danos de longo prazo, o que 
economiza custos e garante o tempo de atividade 
operacional. Assim, os ativos que não estão sob 
supervisão constante dos operadores podem ser 
monitorados 24 horas por dia.

Os Sensores de Posição de Válvula Industrial são 
feitos sob medida para válvulas de um quarto de 
volta e múltiplas voltas de quase todos os 
tipos. Tudo com base num dispositivo I-IIoT com 
certificação IECEx Classe 1 / ATEX Zona 1, 
alimentado por bateria, comunicando-se sem fio via 
LoRaWAN



ARQUITETURA CONSOLIDADA 
TERMINAL 4.0

Big Data

Wearables IIoT

3D Laser



INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL



ROI

A plataforma, baseada em nuvem, apoia as equipes com 
monitoramento automático de desempenho para rastrear e prever 
as principais métricas:

• Aprimorar os dados, ferramentas e recursos de dados existentes.

• Apoiar usuários de linha de frente e remotos.

• Redução de custos e benefícios operacionais.

• Fácil interação, funciona 24/7, 365 dias.

Melhorar Tomadas de Decisão 
Execução de Operações Altamente Eficiente

Consumo de Recursos

Competitividade

Consumo 
elétrico

5%

Consumo 
insumos
17 a 20%



Central de Suporte – War/Smart Room 

• Agrupe especialistas para suporte aos times e   
clientes.

• Desenvolva conteúdos dinâmicos e personalizados
com dashboards, mural de avisos, GEMBA, painéis de 
chamados/Comunicação, Placares, Sala de 
reunião/Video e BI.

BIG DATA - Analytics e BI

• Conteúdo dinâmico
• Estruturação para data lake
• Modelagem para tomada de decisão
• Integração com BI
• Atualização em tempo real

Vídeo Wall (Infra) 



GROUNDED / ARQUITETURA TÍPICA

Sistema 
SCADA

Historiador 
Dados

Protocolos de 
Segurança de 
Dados Cliente

Plataforma Usuários

O SCADA consiste em 
sensores, controladores 
e outro hardware

Sensores capturam 
dados operacionais (os 
dados que serão usados 
na plataforma)

Os dados capturados do SCADA são 
armazenados no histórico de dados

Os dados são transferidos para a 
plataforma via API ou FTP seguros

Ou o cliente pode enviar arquivos 
CSV / Excel a cada hora via FTP, que 
podem ser processados 
automaticamente

Compatível com Plutoshift SOC 2

A plataforma está hospedada no Google Cloud, compatível com SOC 2

A plataforma possui uma cópia dos dados do cliente e o cliente mantém os 
dados originais no histórico de dados

Os dados são armazenados com segurança sob protocolos rígidos de 
segurança

O cliente possui a propriedade completa de seus dados o tempo todo

Cada usuário tem um nome de usuário / senha individual para fazer login

A plataforma é personalizada cliente por cliente

Customização





OTIMIZAÇÃO

DADOS

• INSIGHTS
• SIMULAÇÕES
• CENÁRIOS
• DATAMINING

RESULTADO

ANÁLISE

• PROCESSO
• CONFIGURAÇÃO
• TREINAMENTO

• KPI
• BI

• MEDIÇÃO
• AVALIAÇÃO



+55 (71) 3330.4000
+55 (21) 2460.0900 
comercial@automind.com.br

www.automind.com.br
Rua Manoel Barreto nº 701, Graça.
40.150-360. Salvador - BA - Brasil.

“Transformamos ideias 
em negócios e projetos 
em realidade”.


