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Líder em Automação Industrial
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Quem Somos
AUTÊNTICA ENGENHARIA INDUSTRIAL é uma empresa especializada em
Automação Industrial, atuando em diversos mercados e oferecendo serviço como:
• Construções de Máquinas e Equipamentos
• Desenvolvimento de dispositivos de solda
• Fornecimento Turn Key de célula robotizada

Início

FUNDAÇÃO

2010

Fundada com o intuito de fornecer
horas de programação e projetos de
automação. Local: Teixeira Dias Barreiro (40m²).

- -- -- - - -- -- ---

CONSOLIDAÇÃO

2016

2011

Novo endereço
Mudança para Loja no bairro Milionários
(250m²). Processo de ampliação do core
business para NR12, Máquinas Especiais e
Células Robotizadas

-- -- -- - - - -- - - --- - - -

Ampliação

CRESCIMENTO

Mudança para o Bairro
Amazonas (500m²) tornando-se
um dos maiores players de NR12
a nível nacional.

2014

- -- - - - - - -- ----

Foco no desenvolvimento de
Células Robotizadas, Máquinas
Especiais e Dispositivos de solda.

--------------

Nossa História

MATURAÇÃO

Core Business

Novos Horizontes

EXPANSÃO

2021

Em novo endereço, R. Gracyra Resse de
Gouvêia (3.500m²), a Autêntica Engenharia
consolida-se como player de destaque em
Minas Gerais. Este período é marcado pelo
enfoque na gestão estratégica e eficiência dos
processos.

03

Nossas
Instalações
04

Infográfico
75 Colaboradores
3.600m²

Engenharias
- Eng. Mecânica
- Eng. Elétrica
- Eng. Automação
- Setor de Planejamento

Produção
PCP
Ferramentaria
Usinagem
Oxicorte
Acabamento

Administrativo/Comercial
Vendas
Orçamentos
Compras
Administrativo

05

Core
Business

Business 01

Células e Linhas Robotizadas

Business 02

Dispositivos de Solda

Business 03

Máquinas para Laboratório
de Mineração

Business 04

Máquinas especiais

Business 05

Máquinas de solda Termoplástica

DISPOSITIVO PARAFUSAMENTO AMORTECEDORES
Descrição:
Fornecimento de dois dispositivos para
torqueamento dos parafusos dos amortecedores
das torres da cabine VW - LD 145_21.
Fornecimento de dois berços, sendo um berço
para os produtos LD e um berço para os
produtos LE.

Principais tecnologias empregadas:
Programação de PLC modelo Simatic S71200 Safety;
Impressora de etiquetas térmica para cada
dispositivo, modelo GT800;
Projeto mecânico;
Modelamento 3D;
Adequação a NR12;
Sistema de Rastreabilidade.
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INTEGRAÇÃO E FORNECIMENTO
GRIPPER DUPLO EM CÉLULA DE SOLDA
Descrição:
Projeto e construção para fornecimento de
Gripper Duplo para Travessa X6H. O projeto se
classifica como um caso de sucesso, pois
possibilitou a movimentação de duas travessas
por ciclo de operação.

Principais tecnologias empregadas:
Fabricação do equipamento (garra);
Adaptação pneumática, elétrica e montagem do
circuito (garra);
Alteração de layout e instalação de novo
dispositivo;
Realocação do robô da célula;
Instalação do Gripper no punho do robô.
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CÉLULA DE SOLDA MIG INTEGRAÇÃO
PLANCHER PSA
Descrição:
Projeto e construção de célula de operações de
solda do plancher PSA. O projeto obteve
destaque devido a precisão da solda dos
componentes do plancher, aliado à segurança
fornecida aos operadores.

Principais tecnologias empregadas:
Enclausuramento em perfil de alumínio e
policarbonato com proteção UV;
Montagem dos dispositivos de solda;
Construção e instalação das bandeiras de
separação dos dispositivos;
Programação dos robôs de solda;
Parametrização do comando de solda;
Instalação de todo sistema de segurança da
célula;
Construção e instalação dos pórticos para setup
dos dispositivos;
Construção e instalação das escadas para
manutenção das células.
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LINHA MONTAGEM TRAVA CABINE VOLKSWAGEN
Descrição:
Projeto e construção de uma linha de montagem
e teste de travas para cabine da VW.O projeto se
classifica como um caso de sucesso, pois
possibilitou o uso de tecnologias de ponta para
o teste de esforço do produto.

Principais tecnologias empregadas:
Substituição de células de carga por atuadores
motorizados para realizar os testes de cargas da
trava ;
Desenvolvimento do dispositivo com setup em X
e Y para realização de cravamentos com a
mesma orbital;
Sistema de segurança com alta confiabilidade;
Sistema de validação e identificação da
qualidade da peça.
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DISPOSITIVO DE MONTAGEM H60
Descrição:
Projeto, construção e instalação da linha de
montagem dos componentes das estruturas dos
bancos H60 na Magna Argentina. Destacou-se
neste projeto o fluxo contínuo do produto em
todas as estações garantindo a montagem de
todos
os
componentes
nos
bancos
correspondentes.

Principais tecnologias empregadas:
Enclausuramento com estrutura em perfil de
alumínio estrutural;
Capacidade de produzir diversos modelos de
peças;
Iluminação focalizada melhorando a visibilidade
dos pontos de operação;
Desenvolvimento de software de
monitoramento do status de produção nas
plataformas iOS, e Android.
➢Estação de testes de esforço, com atuadores
eletrônicos, permitindo a realização de testes
em todos os bancos produzidos.
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MANUFATURA 4.0
Descrição:
Projeto e construção de uma célula de
demonstração que emprega os conceitos da
indústria 4.0. O projeto se classifica como um
caso de sucesso, pois possibilitou a
demonstração na prática sobre a informatização
da manufatura.

Principais tecnologias empregadas:
Sistema de rastreabilidade com alta precisão
através de RFID;
O uso da robótica para manipulação totalmente
autônoma da produção.
Comunicação entre diversas máquinas através
de protocolos de rede empregando o conceito
da IOT;
Desenvolvimento de Software para a realização
da interface entre os usuários e as máquinas da
célula.
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DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DE MACHO-PRODUTO
Descrição:
Elaboração, construção e instalação do
dispositivo de controle dimensional de machos
do setor de fundição.
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Principais tecnologias empregadas:
Sistema supervisório disposto em um
computador industrial modelo All in One touch
screen;
Eletroímã para fixação no produto, garantindo
posicionamento de medição e todo o processo
de marcação de peça;
Quatro sensores de medição a laser e unidade
controladora, individual por ponto de medição
(Omron);

AUTOMATIZAÇÃO DE LINHA - DISCO DE FREIO
Descrição:
Projeto, construção e instalação de linhas de
produção de discos de freios.
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Principais tecnologias empregadas:
Dispositivo de centralização da peça para carga
e descarga (virador);
Conjunto transportador de entrada de peças ,
dois níveis, roletes livres por gravidade
comprimento 4.000mm, com “Poka yoke” de
posição de entrada da peça e dispositivos
pneumáticos separador e indexação;
Estamos contemplando a programação da
trajetória dos robôs;

MÁQUINA ESPECIAL BOMBEAMENTO DE LÍQUIDO SALINO
Descrição:
Elaboração e construção de uma máquina de
bombeamento de mangueira com líquido salino.
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Principais tecnologias empregadas:
Um motor do Tipo MR01AF 40 / SE, Potência
0.125 cv, RPM 3600, 200 Volts e Amp 0.5;
Controle e variação de rotação do moto-redutor;
Sistema de proteção de contado do tubo que
passa o líquido salino.

ALGUMAS MÁQUINAS PARA LABORATÓRIOS
Descrição:
Desenvolvemos máquinas para laboratório de
mineração, Life Science e outras máquinas
especiais.

Principais Máquinas desenvolvidas:
Quarteador de Polpa
Quarteador Rotativo de Finos
Prato Pelotizador
Moinho de disco
Mesa de Concentração de Laboratório
Coletor Rotativo de Amostra
Britador de Mandíbulas
Células de Flotação
Classificador Espiral
Deslamador Vibratório de Bancada
Tambor de Abrasão
Divisor Rotativo
Dentre outros...
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DISPOSITIVO HIDROPNEUMÁTICO
DE AMASSAMENTO DE TUBO
Descrição:
Dispositivo hidropneumático de amassamento
do tubo do assento de bancos Ford.
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Principais tecnologias empregadas:
Ajuste de altura com atuadores elétricos para
ergonomia do operador, atendendo a NR 17
Parâmetros de processo na IHM do dispositivo
Componentes de conformidade a NR 10 e NR 12

DISPOSITIVOS DE TORQUEAMENTO
Descrição:
Construção de dispositivos de torqueamento do
suporte conector de bancos FCA.
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Principais tecnologias empregadas:
Bancadas com ajuste de altura com atuadores
elétricos para ergonomia do operador
Configuração das torqueadeiras automáticas
Componentes de conformidade à NR 10 e NR 12

CÉLULA EDUCACIONAL PARA MANUFATURA
ADITIVADA
Descrição:
Integração de uma célula robotizada para
projeto de pesquisa de impressão 3D por meio
de solda MIG e plasma.
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Principais tecnologias empregadas:
Configuração do robô e posicionador
Integração dos componentes de conformidade
à NR 12 da célula
Configuração da fonte de solda CMT e fonte
plasma Tetrix 552, incluindo sistemas de
resfriamento
Configuração do exaustor da célula.

DISPOSITIVOS PARA MONTAGEM DE COMPONENTES

Descrição:
Fornecimento de três dispositivos de montagem
de componentes Painel, Condutor e Guarnições
do Painel 3630 - Escopo 017/19
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Principais tecnologias empregadas:
O número do CAF que será informado pela
Contratante será gravado no dispositivo.
Um sensor de presença para cada dispositivo,
padrão CMP, para ligar/desligar a iluminação.

CÉLULA ROBOTIZADA PARA TESTE DE MOLAS
Descrição:
Fornecimento de uma célula robotizada para
teste das molas de vagões logísticos.
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Principais tecnologias empregadas:
Máquina de teste de compressão de mola;
Programação de trajetória de robô Kuka;
Enclausuramento e sistemas de NR12
Gripper especial para manipulação de molas;
Sistema supervisório para armazenamento de
dados dos testes;
Projetos e execução de obra.

DISPOSITIVO EOL - TESTE BANCO X1H E B-EVO
Descrição:
Realização de testes funcionais, medição de
cargas com características
diversas, processamento dos dados e impressão
dos valores em etiqueta QR CODE.
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Principais tecnologias empregadas:
Programação de PLC modelo Simatic S7-1200
Safety;
Impressora de etiquetas térmica para cada
dispositivo, modelo ZEBRA;
Projeto mecânico;
Modelamento 3D;
Adequação a NR12;
Sistema de Rastreabilidade.

MÁQUINA DE INSPEÇÃO E PARAFUSAMENTO
MOLDURA SAÍDA DE AR DO CONSOLE 3760
Descrição:
construção de uma máquina de montagem
manual e inspeção automática de seis pinos de
plástico, dois parafusos e clipagem do USB na
moldura referente ao produto Moldura Saída de
Ar do Console e parafusamento de 05 parafusos
bracket none, parafusamento de seis parafusos
de 3 Switches, verificação das moletas e testes
de três conectores referente ao Shifter Bezel,
ambos referentes ao projeto 3760 - 020/20.

Principais tecnologias empregadas:
Sistema de Visão Keyence;
Máquina com ACM para fechamento lateral
Enclausuramento em torre de alumínio;
Sistema Supervisório.
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LINHA ROBOTIZADA PARA SOLDA DA TRAVESSA CVT
Descrição:
ntegração de uma linha de solda automática das
Travessas 281 CVT e Argo CVT - FCA.

Principais tecnologias empregadas:
Leitor de Código QRCode Keyence;
Dispositivos de Solda;
Programação de Robô Fanuc
Projeto Elétrico;
Projeto Mecânico;
Construção e integração;
Simulação 3d;
Sistema Supervisório.
NR12 + laudo;
Documentação (Projetos);
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Nossos
Principais
Clientes
A mais de 10 anos atendendo com
excelência diversos clientes.
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@AUTENTICAENGENHARIA.COM

Telefone
+55 31 2516-5660 Geral
+55 31 98403-1229 Vendas
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Nossos
contatos
Estamos à disposição para estudo
de seu processo produtivo!

E-mail
comercial@autenticaengenharia.com
vendas@autenticaengenharia.com

Website
www.autenticaengenharia.com

Razão Social

Nossos
Dados
Cadastrais
Cadastre-nos como fornecedor e conte
conosco para os próximos sourcing

AUTÊNTICA TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ
10.418.486/0001-36

Inscrição municipal
72077641

Endereço Comercial
Rua Gracyra Resse de Gouvêia, 316 - Dom I. Jardim
Piemonte / Norte, Betim - MG, 32689-318
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Obrigado!
Agora aguardamos seu contato!

