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INTEGRAÇÃO A SEU ALCANCE

AUTOMATON NA FEIRA ISA SHOW - ES

A Automaton esteve presente na ISA SHOW
(Espírito Santo), feira que promove um espaço para
desenvolvimento, apresentações, parcerias e
realização de negócios, voltadas para o âmbito da
tecnologia em instrumentação, sistemas, elétrica e
automação.
Nesta, foram apresentadas as soluções oferecidas
pela Automaton à estudantes e empreendedores
do setor. Dentre as soluções expostas estão:

• Principais plataformas utilizadas;

• AUTOSAVE para gerenciamento de mudanças;

• Projeto de Certificação de Redes.
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GARANTIA DE QUALIDADE E DESEMPENHO

START UP  NO TERMINAL DA PONTA DA 
MADEIRA EM LUÍS  DO MARANHÃO

NOVOS CONTRATOS 

Dentre os compromissos da Automaton para com clientes
solicitantes do serviço de Software, PLC e Hardware, está a
execução do teste de plataforma (simulação e validação do
projeto) em uma reunião com os responsáveis da contratante.
No teste, são demonstradas as funcionalidades e recursos de
operação e segurança da plataforma. Se necessário, a mesma
passa por adequações posteriores e ajustes de acordo com os
resultados e conclusões obtidas pelo Cliente. Na foto ao lado o
teste para a Pré-Mix do Projeto Esmeralda da Magnesita
Refratários S.A.

Teste de Plataforma Magnesita

A Automaton forneceu para
a SANDVIK MGS todo o
software de automação da
5ª linha e de dois
carregadores de navios no
Terminal da Ponta da
Madeira.
Atualmente a etapa de start
up está sendo finalizada e
será iniciado o período de
operação assistida.

A Automaton vem realizando novas parcerias e se
consolidando perante às empresas que já usufruíram
dos nossos serviços fornecendo o que há de melhor
em termos de projetos de controle e automação.
Dentre os novos contratos destacam-se:

◌ A Holcim contratou serviços de engenharia de
automação, desenvolvimento de software,
elaboração de documentação e
acompanhamento de obra para a área de aditivos
da unidade localizada em Barroso. O projeto
encontra-se na fase de levantamento de campo.

◌ A Nova Era Silicon solicitou o fornecimento de
serviços de desenvolvimento de software e
acompanhamento de obra (comissionamento,
start up e operação assistida) para modernização
no sistema de automação do despoeiramento.

◌ A Cal Norte Nordeste conta com o nosso serviço
de desenvolvimento de software de automação
para a planta de cal em Baraúna - RN. Os Manuais
de manutenção do Software e de operação foram
desenvolvidos para facilitar o dia-a-dia dos
profissionais da produção e manutenção da
planta.


